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Анотація. В роботі розглядаються питання розвитку круїзної індустрії в 

Чорноморському регіоні, і, зокрема, в приморських регіонах України. Також 

тенденції розвитку круїзного туризму, тобто кругові круїзи, по Чорному та 

Середземному морям. Круїзний туризм об’єднує різні види сервісу, у тому числі 

готельне обслуговування, ресторанний бізнес, екскурсійну діяльність.  
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транспортом, Чорноморський регіон, масовий та нішовий сектор ринку. 

Abstract. This paper deals with the development of the cruise industry in the 

Black Sea region, and particularly in the coastal regions of Ukraine. Also, trends in 

the development of cruise tourism, is circular cruises on the Black and 

Mediterranean seas. Cruise tourism combines various kinds of service, including 

hotel services, restaurants, sightseeing activities. 
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Вступ. Важливою тенденцією сучасної економіки є швидкі темпи розвитку 

такої її галузі, як туризм. Сучасна круїзна індустрія – це глобально інтегрована 

до світової економіки галузь, безпосередньо пов’язана практично з усіма 



базовими галузями (та секторами) світової економіки (від суднобудування до 

індустрії розваг). У своєму сучасному варіанті круїзна індустрія сформувалася 

у 50-ті роки XX-го століття з трансатлантичних морських пасажирських 

перевезень. 

Протягом останніх 20 років щорічний приріст вартості круїзної індустрії у 

світі складає, у середньому, 7,4 %. Кількість круїзних туристів щорічно 

збільшується на 1 млн. осіб. Така динаміка збереглася і у кризовому 2009 р. (на 

тлі скорочення обсягів світового туризму на 4,2 % круїзна індустрія 

продемонструвала зниження лише на 1,4 %). Проте, враховуючи кількість 

замовлень на будівництво нових суден, спеціалісти прогнозують певне 

уповільнення кількісного зростання круїзного туризму: кількість круїзних 

туристів зросте з 18,1 млн. осіб. у 2011 р. до 21,4 млн. осіб. у 2016 р., що 

означає зменшення середньорічного приросту до 3,4 %. 

Світовий круїзний флот становить 512 суден. У світі існує 650 круїзних 

портів, з яких у Середземному морі – 158, у Чорному морі – 16 (не рахуючи 

портів басейну Азовського моря та гирла річки Дунай). 

Починаючи з середини 80-х років ХХ-го століття, розпочався процес 

горизонтальної інтеграції транснаціональних корпорацій у сфері круїзного 

бізнесу: «Carnival Cruise Line», «Royal Caribbean International» и «Star Cruises». 

«Mediterranean Shipping Company» функціонує за іншою моделлю, не 

практикуючи злиття, проте за кількістю суден посідає 4-те місце в світі. 

Середньорічні темпи зростання сектора світового ринку круїзних послуг 

становлять близько 6 - 8% [12].  

Огляд літератури. Дослідження Біржакова М.Б. і Никифорова В.І. 

присвячені туристичним перевезень, в яких яхтовий туризм розглядається як 

складова морського транспорту, визначається його місце в складі туристичної 

індустрії, характеризуються основні види яхтових подорожей [12]. 

У роботі Гуляєва В.Г. розглядається технологія обслуговування туристів 

різними видами транспорту, наведені переваги, недоліки і мотивація 

туристичних подорожей [3]. 



Питання перевезення туристів морським транспортом відображаються в 

роботах Гуляєва В.Г., Жихарєвої В.В., Мальської М.П., Власенко О.С.,               

Шибаєва А.Г., Шпилько С.П. [3,4,7,8,11,12,13]. Однак, наукові дослідження в 

сфері розвитку круїзної індустрії в сучасних умовах, більш детально не 

розглядалося.  

Вхідні дані та методи. Глобалізація круїзної індустрії, зростання з кожним 

роком кількості круїзних портів диктують ринку круїзних операторів 

(включаючи порти), вимоги щодо об’єднання зусиль у досягненні спільних 

цілей розвитку. 

Особливе місце серед таких об’єднань посідає брендинг круїзних 

напрямів, який, серед іншого, передбачає і об’єднання кількох портів з метою 

надання певного туристичного продукту, а також спільного досягнення цілей 

оптимізації законодавства, розвитку туристичної інфраструктури, збільшення 

пасажирообороту в портах об’єднання. Прикладами найуспішніших брендів у 

сфері круїзного туризму у світі вважаються «Cruise Baltic», «Atlantic Alliance» 

та «Cruise Saint Lawrence». 

Круїзний ринок можна умовно поділити на два сегменти, що паралельно 

розвиваються:  

- масовий (мега-лайнери, довжиною понад 300 м і пасажиромісткістю 

до 2000 осіб і більше); 

- нішовий (індивідуальний туризм на суднах невеликого розміру, 

пасажиромісткістю до 500 осіб).  

Існує також і проміжна категорія, до якої належать судна 

пасажиромісткістю від 500 до 1000 осіб (колишні великі лайнери), проте їх 

кількість з кожним роком зменшується через нерентабельність. Для обох 

сегментів ринку характерна висока диференціація продукту, що надається: для 

масового сегменту – на борту судна; для нішового сегменту – на березі, під час 

відвідання круїзних портів. 

Круїзний туризм є універсальним видом туризму, який поєднує у собі 

практично всі його форми, а також об’єднує різні види сервісу та організації 



дозвілля (у т.ч. готельне обслуговування, ресторанний бізнес, екскурсійну 

діяльність). 

Як і наземний туризм, круїзний розподіляється на в’їзний та виїзний, 

кожний з яких передбачає наявність та використання різних об’єктів 

туристичної, портової та міської інфраструктури. 

Для розвитку в’їзного масового круїзного туризму необхідні наступні 

умови: 

- наявність розвиненої портової інфраструктури, зокрема, пасажирського 

терміналу з денною пропускною спроможністю від 4000 осіб і вище; 

причальної лінії понад 600 м (або причалів, що дозволяють обслуговувати 

одночасно 2 судна довжиною 300 м); майданчику для висадки пасажирів та 

паркування автобусів; 

- розвинена міська інфраструктура – якісні дороги, місця для паркування 

екскурсійного автотранспорту, комунальні мережі, інформаційні таблички 

англійською мовою; 

- туристична інфраструктура: пам’ятки архітектури, культурної спадщини, 

природи тощо, сучасний туристичний автотранспорт, кваліфікований персонал, 

туристична інформація іноземними мовами. 

Нішовий сектор передбачає менші кількісні вимоги до означених видів 

інфраструктури у зв’язку з меншим розміром суден та кількістю пасажирів. 

Водночас вищі вимоги висуваються до якості сервісу та унікальності пам’яток. 

Крім того, організація в’їзного круїзного туризму передбачає наявність 

логістичного ланцюга «порт-готель-аеропорт», оскільки передбачає зміну 

пасажирів на базі порту. 

Результати. Обговорення і аналіз. Розвиток круїзного туризму має 

синергетичний ефект для розвитку місцевої економіки: 

- залучення до обслуговування транзитних заходів круїзних суден портів, 

агентських компаній, туроператорів, автотранспортних підприємств, 

підприємств громадського харчування, установ культури. При обслуговуванні 



базових стоянок судна (зі зміною пасажирів), крім перерахованих підприємств, 

задіяні також аеропорти та готельний сектор; 

- збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів, в першу чергу, 

місцевого бюджету; 

За оцінками експертів, кожний круїзний турист під час транзитного заходу 

судна у порт («суднозаходу») в середньому за 10 годин стоянки витрачає в місті 

перебування від 50 до 100 євро. Під час заходження до порту одного круїзного 

судна типу Panamax, місто одночасно відвідує від 2000 туристів. Сума, що 

витрачається одним туристом у базовому порту (у місті та під час екскурсій), 

досягає 600 євро за 2 - 3 дні. 

- створення нових робочих місць у сферах, задіяних для обслуговування 

круїзного судноплавства (у т.ч. у сфері туризму, транспортних перевезень 

тощо); 

- надання стимулу для подальшого розвитку туристичної інфраструктури в 

місті з метою збільшення економічного ефекту; 

- стимулювання розвитку суміжних галузей, включаючи суднобудування 

та судноремонт; 

- рекламування туристичних можливостей регіону (країни в цілому); 

- розширення можливостей для міжнародного співробітництва. Так, якщо у 

сфері перевалки вантажів чорноморські порти різних країн є конкурентами, то 

у круїзному секторі ці порти є союзниками, оскільки кожне з портових міст має 

унікальні пам’ятки (історичні, культурні, туристичні), відмінні одна від одної. 

Тільки об’єднавшись, чорноморські порти можуть надати круїзним туристам 

унікальний туристичний продукт та високу якість наданих послуг; 

- залучення інвестицій у розвиток транспортної та туристичної 

інфраструктури. 

Чорне море за своїм географічним положенням не є транзитним, отже, для 

того, щоб виділитися у самостійний напрям для масового круїзного туризму не 

менше 5 портів повинні мати інфраструктуру, здатну обслуговувати судна 



довжиною понад 300 м. Сьогодні таку інфраструктуру мають два чорноморські 

порти – Одеса (Україна) та Констанца (Румунія).  

Конкурентні переваги чорноморського регіону у розвитку в’їзного туризму 

можуть забезпечуватись позиціонуванням портів на міжнародному круїзному 

ринку у якості нішових.  

Для обслуговування суден нішового сектору підходять 11 портів Чорного 

моря: Одеса, (Україна), Бургас, Несебр, Варна (Болгарія), Констанца (Румунія), 

Новоросійськ, Сочі (Росія), Батумі (Грузія), Трабзон, Самсун, Синоп 

(Туреччина).  

До конкурентних переваг Чорноморського регіону з позицій круїзного 

судноплавства належать: 

- можливість відвідати протягом одного круїзу декілька країн; 

- рівновіддаленість портів, що дозволяє здійснювати комфортабельні нічні 

переходи; 

- розташування пасажирських портів у безпосередній близькості від центра 

міста у більшості портів Чорного моря; 

- наявність на території міст відвідання значної кількості пам’яток 

архітектури та містобудування (зокрема, на території Одеської області та 

Автономної Республіки Крим); 

- розгалужена транспортна мережа; 

- розвинена індустрія розваг та дозвілля; 

- наявність облаштованих місць для пляжного відпочинку та рекреації 

туристів круїзних маршрутів. 

Стримуючими факторами розвиту в’їзного круїзного туризму в регіоні є 

наступні: 

- географічне розташування, зокрема, «нетранзитність» Чорного моря, що 

ставить чорноморський круїзний туризм у залежність від круїзного туризму 

Середземного моря з його чітко визначеною сезонністю: «піками» активності 

навесні та восени, та майже повною відсутністю потоку туристів у червні та 

серпні; 



- короткий сезон круїзного туризму, який триває 7 місяців (квітень – 

серпень) внаслідок несприятливих погодних умов в осінньо-зимовий період 

(штормів, ожеледі); 

- існуючі обмеження для проходження суден через пролив Босфор, що 

дозволяє проходити суднам довжиною не більше 300 м.  

В часи існування СРСР користувалися попитом круїзи по Кримсько-

Кавказській лінії (Одеса-Ялта-Туапсе-Новоросійськ-Сочі-Сухумі-Поті-Батумі-

Одеса). 

На початку незалежності Україна мала потужний пасажирський флот, 

проте трансформаційна криза 90-х років ХХ ст., відсутність державної політики 

щодо морських пасажирських перевезень та штучне банкрутство 

Чорноморського пароплавства призвели до його втрати. 

Протягом останніх років неодноразово здійснювалися спроби відродження 

чорноморських круїзів національними операторами (зокрема круїз Одеса-Ялта-

Сочі-Стамбул-Одеса, організований СК «Укрферрі»), проте означені спроби не 

мали розвитку внаслідок наступних обставин: 

- відсутність митно-прикордонних нормативних актів про перетинання 

державних кордонів чорноморських країн круїзними туристами; 

- обмеженість туристичного ринку; 

- неконкурентоспроможні ціни та сервіс порівняно з іноземними 

компаніями. 

Висновки. Розвиток круїзної індустрії в Чорноморському регіоні, і, 

зокрема, в приморських регіонах України стримується через низку факторів: 

- відсутність державної політики у галузі круїзної індустрії; 

- недостатність кооперації між країнами чорноморського регіону, зокрема 

відсутність єдиних правил щодо пасажирського мореплавства у 

чорноморському регіоні; 

- відсутність співробітництва органів державної  влади та місцевого 

самоврядування з комерційними структурами у просуванні туристичного 

продукту регіону; 



- недостатня розвиненість портової та туристичної інфраструктури в 

більшості чорноморських портів, необхідної для прийому великих круїзних 

суден (у т.ч. недостатня довжина причальної лінії, відсутність місць для 

паркування туристичних автобусів тощо). Зокрема, для розвитку в’їзного 

круїзного туризму приморських регіонів, потрібні сучасні міжнародні 

аеропорти, які б дали можливість портам Одеса та Ялта стати базовими для 

туристів з країн СНД. 

- значна присутність іноземних туроператорських компаній на 

внутрішньому ринку туроператорів України, що негативно впливає на 

інтенсивність розвитку вітчизняного туристичного продукту. Політика 

штучного заниження цін на туристичний продукт, яку проводять глобально 

інтегровані туристичні компанії, призводить до витіснення з ринку вітчизняних 

туристичних компаній, у першу чергу, малих підприємств; 

- завищені вимоги щодо страхування діяльності (видання страхових 

полісів) з боку іноземних круїзних компаній, що практично унеможливлює 

безпосередню співпрацю місцевих туроператорів з операторами круїзних ліній. 

Стандартна вимога щодо одноразової сплати за страховий випадок складає 1 

млн дол. США і може сягати 5 млн. дол. США. Українські страхові компанії не 

можуть забезпечити такого покриття, що змушує туроператорів звертатися по 

допомогу до іноземних компаній, що потребує розвитку в Україні системи 

перестрахування ризиків круїзного судноплавства. 

- недосконалість системи оподаткування туристичної діяльності. Робота з 

іноземними туроператорами на території України не відноситься до експорту 

послуг. Більшість вітчизняних туроператорів є платниками податку на додану 

вартість, у той час як більшість субпідрядників, таких як автотранспортні 

підприємства, ресторани, музеї, театри та екскурсоводи – є платниками 

фіксованого єдиного податку, що збільшує односторонні витрати туроператора 

щонайменше на 20 %. 

Разом з тим, серед позитивних тенденцій розвитку круїзного туризму, слід 

відзначити, організацію з 2008 р. кругових круїзів по Чорному та Середземному 



морям круїзів компанією «MSC» зі зміною пасажирів на базі Одеського 

морського торговельного порту. В лютому 2012 р. був підписаний протокол про 

наміри з однією з провідних круїзних компаній  Royal Caribbean International 

щодо створення в портах Ялта та Севастополь двох круїзних терміналів. 

Одними з головних стримуючих факторів у розвитку круїзного 

судноплавства в Україні є недостатнє використання потенціалу українських 

підприємств, відсутність державної підтримки розвитку галузі круїзного 

судноплавства, недосконалі законодавство та економіко-правовий механізм. 
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