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є дозвілля, став однією з центральних цінностей, а 
форми його проведення – усе більш витонченими. 
Більше того, дозвілля розглядається як невід’ємна 
складова життєдіяльності людини, необхідна для  
відновлення фізичних сил, отримання задоволення, 
накопичення творчих сил та інтелектуального 
прориву тощо, а індустрія дозвілля перетворилась у 
найбільш прибутковий вид економічної діяльності. 

Вступ. У постіндустріальному суспільстві 
головними критеріями успіху й життєвого добро-
буту давно вже стали не володіння квартирою, 
дачею або машиною, а комфорт, ексклюзивність 
і якість життя, вимоги до яких стають дуже 
високими. Вільний час, важливою складовою якого 
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Анотація: Однією з центральних цінностей сучасної людини дедалі більше стають не матеріальні речі, а вільний час, 
форми його проведення. Для позначення вільного часу дослідники використовують різні поняття – дозвілля, відпочинок, 
розваги, рекреація тощо. Дозвілля є невід’ємною складовою життєдіяльності людини, а індустрія дозвілля перетворилась у 
найбільш прибутковий вид економічної діяльності. З огляду на це, індустрія дозвілля в нашій країні має стати пріоритетною 
сферою економіки та потребує ретельного дослідження.

Індустрія дозвілля представляє собою сукупність різних суб’єктів господарської діяльності (закладів дозвілля), які надають 
послуги, спрямовані на задоволення потреб людини у вільний від роботи час. Перелік закладів, що можна віднести до індустрії 
дозвілля, досить значний. Це обумовлює необхідність їх класифікації. Так, за рівнем залученості до дозвіллєвої діяльності всі 
заклади дозвілля поділяються на 3 групи – заклади, для яких дозвілля є додатковою, основною та побічною діяльністю. Серед 
закладів, для яких дозвілля є основною діяльністю, за функцією виділяють спортивні і спортивно-видовищні, розважальні, 
культурно-просвітницькі, видовищні заклади. Іншими класифікаційними критеріями закладів дозвілля є вік відвідувачів, 
адміністративно-територіальний статус, доступність, термін дії, форма власності, місткість, вартість, рівень сервісу, період 
виникнення, поведінка відвідувачів тощо.

Індустрія дозвілля має важливий вплив на економічний та соціальний розвиток країни та її регіонів.
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класифікація закладів дозвілля.
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Рис. 1. Класифікація дозвілля (побудовано за [1, 3, 4]).
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Важливою частиною вільного часу є дозвілля. 
Проблематика дозвілля вивчається науковцями 
різних галузей і напрямів: соціологами, психо-
логами, педагогами, демографами, економістами, 
архітекторами, культурологами тощо, що визначає 
різноманітність підходів до самого поняття  
«дозвілля» – психологічний, філософський, соціо-
логічний, педагогічний, економічний, географічний 
тощо. Так, географи розглядають поняття «дозвілля» 
через призму просторової диференціації та 
територіальної взаємодії суб’єктів дозвілля.

Серед всієї різноманітності визначень поняття 
«дозвілля», найбільш вдалим є наступне: дозвілля 
– це час, вільний від роботи й рутинних домашніх 
обов’язків і придатний для відновлення сил, 
розслаблення, хобі, відпочинку, культурних та 
художніх занять, а також діяльність людини у 
вільний час, спрямована на відпочинок та розвиток 
особистості.

Сучасне дозвілля поділяється на багато типів  
в залежності від психологічних, освітніх, соціаль-
них, рекреаційних, фізіологічних та естетичних 
компонентів. У зв’язку з цим дозвілля можна 
класифікувати за різними критеріями – кількістю 
учасників та їх віком, характером організації, 
сезонністю, територіальною ознакою, тривалістю, 
метою, доступністю, умовами організації, гостротою 
отримуваних емоцій, орієнтацією інтересів, 
періодичністю та покриттям вартості дозвілля 
(рис. 1).

У зв’язку з надзвичайним різноманіттям дозвілля 
та закладів, що займаються його організацією, 
значною прибутковістю сфери надання дозвіллєвих 
послуг, їх масовим, індустріальним виробництвом та, 
відповідно, масовим споживанням, для позначення 
цієї сфери як галузі економіки все частіше 
використовують термін «індустрія дозвілля».

Індустрія дозвілля в різних країнах має свої 
назви: «індустрія дозвілля», «дозвіллєво-рекреаційна 
сфера» – в США та Великій Британії, «сфера  
вільного часу» – в Німеччині, «анімація» – в 
Італії, Туреччині, Франції. Такі назви є історично 
зумовленими та відображають розуміння дозвіллєвої 
сфери в контексті соціальної, політичної, економічної 
та культурної ситуації кожної країни [7].

Незважаючи на те, що термін «індустрія дозвіл-
ля» було введено до наукового обігу ще в середині 
ХХ ст., серед дослідників і сьогодні немає єдиної 
думки стосовно змістовного наповнення та логічного 
обсягу означуваного ним явища. У більшості 
випадків під індустрією дозвілля розуміють 
сукупність різних суб’єктів господарської діяльності 
(закладів дозвілля), які надають послуги, спрямовані 
на задоволення потреб людини у вільний від роботи  
час [6]. Оскільки потреби людини під час дозвілля 
дуже різноманітні (відпочити, відновити втрачені 
фізичні і духовні сили, покращити стан здоров’я, 
формувати і розвивати особистість, отримати 
позитивні емоції, розвивати культуру, інтелектуальні 
здібності тощо) перелік закладів, що можна віднести 
до індустрії дозвілля, досить значний. Це обумовлює 
необхідність їх класифікації.

Зарубіжна статистика свідчить, що щорічний 
прибуток індустрії дозвілля в сучасному світі складає 
більше 200 млрд. дол. Щороку ця сума зростає  
на 10-15% залежно від демографічних змін, 
технологічних інновацій, глобалізації 
соціально-культурних процесів [5]. Проте, 
якщо в країнах Західної Європи та США 
індустрія дозвілля бурхливо розвивається  
ще з 50-х років ХХ ст., то на пострадянському  
просторі, в т. ч. в Україні, ця галузь лише починає 
формуватися. З огляду на це, індустрія дозвілля 
в нашій країні має стати пріоритетною сферою 
економіки та потребує ретельного дослідження  
з боку різних фахівців, у т. ч. й у географічному 
аспекті як на державному, так і на регіональному 
рівнях. 

Теоретико-методологічні основи дослідження. 
Науковими та прикладними питаннями досліджен-
ня індустрії дозвілля займаються фахівці різних 
наукових напрямів, зокрема соціологи, економісти, 
психологи, педагоги, культурологи тощо. Так, у 
працях зарубіжних учених Дж. Булларо, Д. Гоббса, 
Л. Джеймсона, Дж. Дюмазедьє, К. Едінгтона, 
Дж. Келлі та ін. розкривається сутність і природа 
рекреації й дозвілля, принципи формування 
рекреаційної та дозвіллєвої індустрії, взаємозв'язок 
комерційних і некомерційних дозвіллєвих послуг,  
що надаються в сфері дозвілля [5]. Серед вітчизня- 
них учених-географів можна назвати роботи 
В. Ф. Кіфяка, О. О. Любіцевої, І. Г. Мельник, 
В. С. Пацюка, М. М. Поколодної, І. В. Смаль, 
Н. В. Фоменка та інших.

Мета дослідження – розглянути індустрію 
дозвілля як галузь економіки та розкрити її  
значення для соціально-економічного розвитку 
регіону. Для досягнення мети були поставлені 
наступні завдання:

- розкрити зміст поняття «дозвілля»;
- розглянути індустрію дозвілля як галузь 
економіки;
- визначити структуру індустрії дозвілля;
- провести класифікацію закладів дозвілля за 
різними критеріями;
- розкрити значення індустрії дозвілля для 
соціально-економічного розвитку регіону.
Опис методики дослідження та здобутих 

емпіричних даних. Соціальна практика свідчить,  
що бюджет часу людини складається з трьох  
органічно взаємопов’язаних, але якісно різних 
компонентів: робочого часу, необхідного поза-
робочого та вільного часу. Вільний час – це 
масив часу, не пов’язаний з виконанням людиною 
професійної діяльності, задоволенням фізіо- 
логічних потреб та з діяльністю вимушеного 
характеру і який спрямований, з одного боку, 
на розширене відновлення сил, з іншого – на 
духовне й фізичне самовдосконалення. За оцінками  
фахівців, на вільний час (у такому його визначенні) 
припадає близько чверті суспільного часу. У вільний 
час людина може займатися громадською роботою, 
вихованням, самоосвітою, мистецтвом, спортом 
тощо [2].
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призводить до зменшення надходжень до місцевих 
бюджетів, зростання рівня безробіття, зниження 
доходів місцевого населення. Ці процеси, зазвичай, 
впливають також на показники злочинності, 
зменшення народжуваності та ведуть до збільшення 
соціальної напруги в суспільстві. 

Вирішити ряд соціально-економічних проблем 
регіону, на нашу думку, можливо за рахунок більш 
інтенсивного розвитку індустрії дозвілля, що 
дозволить:

- створити нові робочі місця та підвищити рівень 
зайнятості місцевого населення; 

- збільшити надходження до місцевих бюджетів;
- покращити якість життя населення за рахунок 

задоволення їх найрізноманітніших дозвіллєвих 
потреб, урізноманітнення форм проведення  
дозвілля, реалізації особистого освітнього й  
творчого потенціалу і, як результат, – покращити 
якість відтворення робочої сили;

- покращити роботу суміжних галузей, зокрема, 
транспорту, торгівлі, будівництва, сфери послуг 
тощо; 

- збільшити попит на місцеву сільсько-
господарську і харчову продукцію та товари  
місцевого виробництва;

- пропагувати здоровий спосіб життя за рахунок 
розширення мережі спортивних закладів;

- поліпшити збереження місцевих пам’яток 
культури, історії, архітектури, мистецтва; 

- поліпшити збереження екологічної системи 
території тощо. 

Таким чином, за рахунок розвитку індустрії 
дозвілля в межах адміністративно-територіальних 
одиниць локального рівня можливе зростання 
економічного потенціалу місцевих територіальних 
громад, що створить передумови для підвищення 
якості життя населення та позитивних структурних 
змін у господарському комплексі регіону. 

Крім того, індустрія дозвілля відіграє провідну 
роль у формуванні інвестиційної привабливості 
регіону, бо постає перспективною галуззю 
для інвесторів, що дозволяє збільшити притік 
капіталовкладень в економіку регіону.

В той же час, розвиток індустрії дозвілля та 
безпосередньо пов’язаного з нею туризму на певній 
території має й деякі негативні прояви, зокрема:

- можуть виникати конфлікти між місцевим 
населенням та відпочиваючими;

- ймовірна комерціалізація певних видів 
діяльності, які раніше здійснювались безоплатно 
(поява приватних пляжів, ставків, платне  
відвідування закладів дозвілля);

- можливе зростання числа відхилень від 
загальноприйнятих норм суспільної поведінки 
(зростання злочинності, хуліганства, алкоголізму, 
проституції).

Крім того, зростання антропогенного 
навантаження на природні комплекси з боку 
відпочиваючих може спричиняти негативний 
вплив на довкілля цих територій. Проте, більшість 
негативних впливів індустрії дозвілля можна 
запобігти за рахунок комплексного планування її 

Згідно [6] всі заклади дозвілля за рівнем 
залученості до дозвіллєвої діяльності поділяються 
на три групи – заклади, для яких дозвілля є додат-
ковою, основною та побічною діяльністю (рис. 2). 

Важливою класифікаційною ознакою є функція, 
яку виконує заклад дозвілля, тобто на задоволення 
яких потреб відпочиваючих спрямована їх діяль-
ність. За цим критерієм заклади дозвілля, для яких 
дозвілля є основною діяльністю, можна поділити на 
4 групи (рис. 3):

1) спортивні та спортивно-видовищні заклади,  
до яких відносяться спеціально обладнані майдан-
чики та споруди, які дозволяють здійснювати 
дозвіллєву діяльність у спортивному напрямі та 
спостерігати за масовими спортивними заходами, 
змаганнями, іграми тощо (спортивні клуби, зали, 
організації, секції, комплекси, стадіони, фітнес-клуби 
і фітнес-центри, плавальні басейни, льодові арени, 
майданчики для гри в гольф, іподроми, треки тощо);

2) розважальні заклади (розважальні, 
торгівельно-розважальні та культурно-розважальні 
центри і комплекси, казино, парки атракціонів,  
луна-парки, гральні майданчики, нічні клуби і 
танцювальні (дискотечні) зали та майданчики, парки 
культури і відпочинку, аквапарки та ін.);

3) видовищні заклади (кінотеатри та інші 
демонстратори фільмів – кіно- і відеоустановки, 
зали, салони, майданчики, кімнати тощо; театри, 
філармонії, концертні зали, цирки, зоопарки та ін.);

4) культурно-просвітницькі заклади (музеї, 
бібліотеки, галереї та виставкові центри, планетарії, 
заклади клубного типу – клуби, будинки і палаци 
культури, молодіжні центри, будинки народної 
творчості (фольклору), центри дитячої творчості, 
будинки мистецтв та ін.). До цієї групи закладів 
відносяться також позашкільні навчально-
виховні заклади та школи естетичного виховання. 
Прикладами таких закладів виступають школи 
мистецтв (народної творчості), центри, палаци, 
будинки, клуби туристсько-краєзнавчої, науково-
технічної, художньої, еколого-натуралістичної 
творчості тощо [3].

Також до закладів дозвілля часто відносять 
оздоровчі заклади – санаторії, пансіонати, санаторно-
курортні комплекси, будинки відпочинку тощо; 
заклади розміщення (готелі, мотелі, туристичні 
центри, комплекси і бази, будинки відпочинку тощо), 
клуби-ресторани, кафе-клуби, сімейні рекреаційні 
комплекси і центри дозвілля, державні зони 
відпочинку та історико-культурні місця та ін. [5].

Аналіз особливостей функціонування закладів 
дозвілля, дозволяє зробити їх класифікацію за 
різними ознаками (табл. 1, рис. 4).

Виходячи зі структури індустрії дозвілля 
розглянемо її значення в господарстві  
адміністративно-територіальних одиниць локаль- 
ного рівня. Більшість регіонів України на 
сьогоднішній день мають ряд невирішених 
соціально-економічних проблем, що безпосередньо 
впливають на їх господарський розвиток та складну 
демографічна ситуацію. Так, у більшості регіонів 
України продовжується закриття підприємств, що 
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Рис. 2. Класифікація закладів дозвілля за рівнем залученості до дозвіллєвої діяльності (побудовано за [6]).

Рис. 3. Класифікація закладів дозвілля за функціями (побудовано за [3, 6]).
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Рис. 4. Класиф
ікація закладів дозвілля (побудовано за [3, 4]).
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просвітницькі, спортивні, видовищні заклади, а 
також готельне господарство, клуби-ресторани, 
кафе-клуби; сімейні рекреаційні комплекси та  
центри дозвілля; державні зони відпочинку та 
історико-культурні місця тощо.

Індустрія дозвілля має важливий вплив на 
економічний та соціальний розвиток країни. Вона 
сприяє підвищенню якості життя за рахунок 
організації змістовного та різноманітного дозвілля, 
сприяє підвищенню рівня зайнятості населення, 
збільшує надходження до бюджетів різних рівнів, 
покращує роботу суміжних галузей господарства, 
сприяє збереженню пам’яток культури, історії, 
архітектури, мистецтва тощо. 

розвитку, посилення державного контролю за цим 
видом діяльності.

Висновки. Дозвілля як складне соціокультурне 
явище характеризується надзвичайним різно-
маніттям. Його можна класифікувати за цілим 
рядом критеріїв – віковою і територіальною 
ознакою, тривалістю, періодичністю, доступністю,  
сезонністю, напрямами діяльності, кількістю 
учасників тощо. У зв’язку з цим в сучасному  
суспільстві склалася розгалужена мережа закладів 
дозвілля, які відрізняються між собою функціями, 
поведінкою відпочиваючих, доступністю, вартістю, 
формою власності та фінансування тощо. Індустрія 
дозвілля включає розважальні, культурно-

Таблиця 1
Класифікація закладів дозвілля (складено за [3, 4])

Ознака Види закладів дозвілля

вік відвідувачів для дітей, для молоді, для дорослих, для осіб похилого віку

адміністративно-територіальний 
статус національні, державні, обласні, районні, місцеві – міські, селищні, сільські

функція розважальні, культурно-просвітницькі, спортивні та спортивні видовищні, 
видовищні

доступність загальнодоступні, доступні для певних груп населення, елітні

термін дії постійнодіючі, тимчасоводіючі

форма власності приватні, державні, іноземні, спільні

місткість малі (до 50 осіб), середні (50-500), великі (понад 500)

вартість платні, безкоштовні

рівень сервісу визначається відповідно до якості інженерно-технічного оснащення, рівня 
обслуговування, набору основних і додаткових послуг

розміщення за відношенням до 
інших закладів даної сфери

одиничні, групові (на невеликій території розміщено декілька закладів), комплексні 
(декілька закладів розміщено під одним дахом – різноманітні розважальні центри і 
комплекси)

період виникнення традиційні, новітні

поведінка відвідувачів з активною та пасивною (глядацькою) діяльністю глядачів

стаціонарність стаціонарні, пересувні

масовість відвідування масові, групові, індивідуальні

джерела фінансування з бюджетів різних рівнів, з позабюджетних коштів

регулярність користування повсякденного, періодичного, епізодичного користування
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