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СЕКЦІЯ 3
ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КРАЮ В НАУКОВИХ
РОЗВИТКАХ СТУДЕНТІВ

Антонюк М.О., студент
Науковий керівник: Орлова О.В.
ВП «МФ КНУКіМ», м. Миколаїв
ІННОВАЦІЙНО-ІНТЕРАКТИВНИЙ ТУРИСТИЧНИЙ МАРШРУТ
«ВОЛОДАР МИКОЛАЇВСЬКИХ СТИХІЙ»
Туризм на території України має унікальні передумови для формування
рекреаційних, лікувальних, розважальних, спортивних комплексів. Уся
територія України характеризується виключно сприятливими умовами для
проведення різних видів туристичної діяльності та наявністю різноманітних
рекреаційних ресурсів для відпочинку і лікування населення.
По-перше, це незвичайні природні ресурси, по-друге, наявність кількох
природно-кліматичних зон і розташування в межах водозаборів двох морів –
Чорного та Азовського – сприяло формуванню різноманіття ґрунтоворослинного покриву. Варто зазначити, що наявні природно рекреаційні та
історико-культурні ресурси є основою для розвитку туристичної діяльності. До
природних рекреаційних ресурсів належать кліматичні, бальнеологічні ресурси
й лікувальні речовини (лікувальні, мінеральні води, грязі, озокерит), водні
(річкові системи, природні водойми, морські акваторії), пляжні, ресурси
рельєфу(певні форми рельєфу, в тому числі печери), біологічні (рослинний і
тваринний світ) та природні пейзажі та краєвиди. Історико-культурні
рекреаційні ресурси – це історичні особливості, об’єкти та явища матеріальної і
духовної культури, які були створені в процесі історичного розвитку і
створюються в сучасних умовах, певної території і можуть бути використані
для задоволення духовних, пізнавальних та інтелектуальних рекреаційних
потреб.
Миколаївська область розташована на півдні України в межах широких
степів у басейні нижньої течії ріки Південний Буг, на півдні омивається водами
Чорного моря. Важливими факторами розвитку туристичної галузі
Миколаївської області на сучасному етапі є природно-рекреаційний та
ВП «МФ КНУКІМ»
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історико-культурний потенціал. Територія Миколаївщини 24,6 тис.км², що
складає 4,1% території країни. На півдні омивається Чорним морем та
дев’ятьма лиманами, які глибоко вдаються в суходіл, серед них ДніпровськоБузький (63 км.), Тилігульський (60 км.), Бузький (42 км.), Березанський (26
км.) [6,с.7]. На території області є острів Березань і Кінбурнська коса, 85 річок
довжиною більше 10 км. Головна ріка- Південний Буг и притоки Інгул,
Інгулець, Кодима, Чичиклія, Синюха, Мертвовод, Гнилий Єланець, є 12
невеликих водосховищ та 128 ставків [7, с.68].
Слід зазначити, що клімат є одним з ресурсів, що обумовлює просторову
організацію відпочинку. Миколаїв знаходиться в зоні кліматичного комфорту:
помірно-континентальний клімат з м`якою мало засніженою зимою та
спекотливим посушливим літом, та характеризується тривалим теплим
періодом з середньодобовою температурою повітря на узбережжі моря вище
15ºС [5, с.12].
Також до основних природніх рекреаційних ресурсів Миколаївщини
належать морські піщані пляжі довжиною вище 70км., живописні ландшафти
Південного Бугу та багато численні водосховища; джерела мінеральних вод,
поклади лікувальних грязей, головним чином Тилігульського (11276 тис. м³
розвіданих запасів) та Березанського лиманів (10910 тис.м³ розвіданих запасів),
з геологічними запасами понад 2 млн.м³. Майже не використовують родовища
лікувальних грязей на оз.Солонець-Тузли (лише 237 тис.м³ розвіданих запасів)
[3,с.387]. Лісові ресурси здатні відновлювати сили та здоров’я населення.
Лісистість території Миколаївщини складає 3,7%, в цілому по державі цей
показник дорівнює 15,6%. Як рекреаційне джерело в області використовується
понад 11 тис. га лісних масивів, у тому числі 4 тис. га зелених зон навкруги
міст. В області нараховується понад 120 територій та об'єктів природнозаповідного фонду, 0регіональні ландшафтні парки "Кінбурська коса" та
"Гранітно-степове
Побужжя",
частина
Чорноморського
біосферного
заповідника, 45 заказників, 42 пам'ятки природи, біля 19 парків тощо.
Миколаївський зоопарк є один з найкрасивіших в Україні.
В комплексі рекреаційних ресурсів особливе місце займають розміщені
в містах та селах культурно-історичні ресурси. Історико-культурні ресурси
знайомлять з багатьма сторінками давніх часів заснування, будівництва,
розвитку і життєдіяльності Миколаївщини. У сфері туристичної індустрії
Миколаїв є адміністративним та культурним центром Миколаївської області,
яке має свою багаторічну та неповторну історію. Місто корабелів у свій час
було основною кораблебудівною верф’ю флоту Чорного моря, і тому має
велику історико-культурну спадщину. Основними здобутками є будинок штабу
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Чорноморського флоту 1794р., Офіцерське зібрання 1820р., астрономічна
обсерваторія 1827р., Свято-Миколаївська церква 1817р., католицький костел
1896р., синагога 1822р., караїмська кенаса 1841р., Старофлотські казарми 1850
р., старий цвинтар XVIII-XX ст., водогінна вежа XIX ст., зоопарк 1901 р., музей
суднобудування 1978 р., та інші [6,с.14]. В результаті аналізу рекреаційноресурсного потенціалу м. Миколаєва з метою його туристичної привабливості,
ми дійшли висновку, що існує необхідність створення культурно-рекреаційної
туристичної програми нового типу.
Так,
наприклад,
тематично-туристичний
проект
«Володар
Миколаївських стихій» пропонує поринути у 4 надзвичайно небезпечні і
привабливі стихії: Земля, Вода, Повітря та Вогонь. Вищезазначена екскурсія
розрахована на сімейний відпочинок в поєднанні з культурно-пізнавальною
програмою. Діє цей проект сезонно з початку травня до кінця жовтня, щодня за
наявністю групи 10 чоловік. Орієнтований час проведення екскурсії 7 годин.
Подорож починається зі стихії Землі. Поринути в цю стихію допоможуть багаті
своєю історією Миколаївські катакомби, які розкинулись майже на всій
території Миколаєва. Вони мають як природний, так і штучний характер
походження; місцями кам'яну породу вимили потужні підземні води. Іноді під
землею працювали люди, видобуваючи камінь для будівництва міста, тому
підземелля мають два-три і більше ярусів. Деякі ходи знаходяться на глибині
3-4 метри, інші - 8 і 20 метрів від рівня земної поверхні. Всі ходи замуровані і
існує лише одна діюча траса, яка розкриває підземний світ Миколаєва.
Наступним етапом є подорож стихією Повітря, що в Миколаєві має
декілька ступенів складності. На території міста діє стаціонарний драйв-парк,
який пропонує різні активні розваги, туристичні етапи від 1 до 8 метрів,
підвісні мости і тарзанки, повітряні сходи, лабіринти і сітки, мотузкові
павутини , ліани і багато іншого. До нашої екскурсії входить мотузковий парк
чотирьох рівнів складності, де кожен може вибрати для себе індивідуальний
рівень. Для екстремалів пропонуємо роуп-джампинг з 9-ти поверхової будівлі,
яка має висоту 25 метрів.
Стихія Вода у Миколаєві може бути представлена двома річками
(Південний Буг та Інгул), які заманюють до себе своїми крутими схилами
берегів і відносно швидким плином. Південний Буг - третя за довжиною (після
Дніпра та Дністра) річка України і єдина велика річка України, яка повністю
протікає на її території. «Бог», так змістовно називали цю красиву річку наші
предки – давні слов’яни. У давніх греків ріка була відома під назвою Гіпаніс,
Іпаніс. Сучасна назва виникла випадково, коли проводили дослідження на
території України. Річка Інгул – ліва і найбільша притока Південного Бугу, яка
ВП «МФ КНУКІМ»
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впадає до нього біля Миколаєва. Русло річки дуже звивисте. Його береги,
особливо правий, кам'янисті, високі, порізані ярами. Оволодіння даною стихією
буде проходити на двомісних та чотиримісних байдарках по річках Миколаєва.
Бажаючі зможуть проплисти під мостами та загадати бажання. У екстремалів
буде можливість спробувати водні лижі та інші види водних розваг.
Ввечорі можна опанувати стихію Вогню. Для учасників подорожі буде
проводитися майстер-клас з фаєр-шоу або вогняне шоу — це сучасне
оригінальне видовище, об'єднуюче театр і вогонь. Спочатку глядачі побачать
неперевершену виставу з вогнем, а потім актори вогняного шоу навчать
учасників деяким елементам і вони зможуть пройти крізь палаючі двері.
В кінці подорожі учасникам будуть запропоновані різні смаколики та
кожен, хто приймав участь у екскурсії, буде нагороджений грамотою за
оволодіння Миколаївських стихій. Орієнтована ціна за маршрут буде складати
300 грн.
Отже, визначальним фактором рекреаційно-ресурсного потенціалу є
рівень соціально-економічного розвитку в цілому та туристичної
інфраструктури. Миколаїв має достатні природно-рекреаційні можливості для
становлення індустрії туризму. Осмислюючи причини незадовільної ситуації,
що має місце на сучасному туристичному ринку, велику роль відіграє
нераціональне використання рекреаційних ресурсів, не достатня увага з боку
органів місцевої влади до цієї галузі, відсутність фінансування відповідних
заходів, які визначають такі напрями розвитку туризму:
−
удосконалення системи управління галуззю;
−
зміцнення матеріальної бази туризму;
−
підвищення якості та розширення асортименту туристичних послуг;
−
поліпшення інформаційного та рекламного забезпечення;
−
провадження ефективної інноваційної діяльності;
−
поліпшення кадрового забезпечення.
Таким чином, на нашу думку, ефективність функціонування
рекреаційного комплексу Миколаєва пов’язана з реалізацією крупних
комплексних інвестиційних проектів, які будуть стосуватись спортивної,
розважальної, лікувально–оздоровчої індустрії, зокрема побудови нових
басейнів, тенісних кортів, розважальних комплексів, оздоровчих центрів, тощо.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ
На сьогоднішній день туризм - є індустрією, яка помітно впливає на
розвиток економіки. З точки зору привабливість туризму, як галузі, що надає
послуги, полягає у більш швидкісній окупності туристичного продукту.
Україна має всі шанси для інтенсивного розвитку внутрішнього та іноземного
туризму. Але туризм розвивається в умовах досить жорстокої світової
конкуренції, але не зважаючи на реальну дійсність, територія України має
великий туристичний потенціал, який не якісно і ефективно використовується
обслуговуючим персоналом у сфері туризму.
Одним із важливих туристичних потенціалів, являється історико культурні пам'ятки. Кожен регіон України має свою надзвичайно цікаву
історію, архітектурні пам'ятки, рекреаційні ресурси, які є унікальними. Погляд
туристів найбільше чарує розкопки античних місць таких як: Ольвія, Тіра,
Херсонес; пам'ятки Київської Русі ; дивовижна архітектура - це фортеці в
Луцьку, Кам'янці - Подільському, Ужгороді та Мукачевому і палацеві
комплекси в Львівщині,а також прекрасні Карпати.
Туристична індустрія має соціальне та економічне значення :
- сприяє збільшенню населення;
- створює нові робочі місця;
- збільшує доходи населення та держави;
- займається розвитку галузей , які мають відношення до туристичних
послуг;
- відроджує та демонструє культуру та традиції країни;
Але, не зважаючи на туристичний потенціал, головна проблема у галузі
туризму вирішується неналежно. Щоб вирішити низку проблем потрібно
починати зміни з економічних та законодавчих нюансів , також це є:
- неефективне та нераціональне використання природних ресурсів;
- відсутність розвиненої інфраструктури з новими видами послуг;
- необхідність реконструкції архітектурних та історичних пам'яток;
- неякісне надання туристичних послуг;
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- недосконалий розвиток внутрішнього туризму;
Виробнича галузь формувалася ще за радянський період з орієнтацією на
бюджетних невибагливих
туристах, тому більшість засобів розміщення
знаходяться в ненайкращому стані та з низьким рівнем комфортності. Також
невід'ємною проблемою залишається якість обслуговування та наявність
кваліфікаційних працівників. Кількість навчальних закладів у сфері туризму є
невеликою на території України.
Орієнтація на міжнародний туризм зменшує попит на внутрішній туризм,
який має могутній туристичний потенціал. Я не маю на увазі зовсім
відмовитися від міжнародного туризму. Мова йдеться про те, щоб підняти на
ноги за рахунок власних споживачів, і тоді вже мають на збільшити свої
досягнення на світовому ринку.
Ситуація, яка складається в сфері туризму,
вимагає нагального
вирішення проблем, пошуку нових орієнтирів, засобів подолання кризових
явищ. Повноваження та роль держави в регулюванні туристичного ринку
формує основні умови функціонування суб 'єктів туристичної діяльності як і на
національному,так і на міжнародному ринку.
Туристична галузь в Україні - це великий скарб, який на жаль, не можуть
підняти, адже країна має всі пріоритети - географічне розташування в центрі
Європи, але для цього необхідно налагодити інфраструктури. Місцевим
органам необхідно направляти свою діяльність на пошук інвесторів та
реставрувати готельні, санаторні, курортні підприємства, які б відповідали
міжнародним стандартам.
Список використаної літератури
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ОСОБЛИВОСТІ КАВОВОГО ТУРИЗМУ У ЛЬВОВІ
Існують речі, які варті того,
щоб їм зберігати вірність. Наприклад, кава...
Дж. Голсуорсі
Пити каву - думати про життя...
Східна мудрість
Гастрономічний туризм дуже популярний у сучасному світі вид подорожі
і відпочинку. Багато хто з нас знає, або чув про країну, чи місцевість саме
завдяки її етнічній кухні або кулінарним традиціям. Таким чином, і виникає
поняття «гастрономічний туризм - це різновид туризму, пов'язаний з
ознайомленням та дегустацією національних кулінарних традицій країн
світу»[2]. Вирушаючи у гастрономічну подорож країнами та континентами
турист знайомиться з особливостями місцевої кулінарії, її традиціями, куштує
унікальні для приїжджої людини страви або напої.
Організація гастрономічних турів сприяє відродженню національних
кулінарних традицій будь-якої країни. Під час гастрономічних турів турист має
гарну нагоду відвідати ресторани національної кухні; взяти участь у
гастрономічних фестивалях; ознайомитися з історією та рецептурою
національної кухні відповідно до сезонів; спробувати себе у приготуванні
національних страв.
Нині також дуже популярний один з різновидів гастрономічного туризму
- кавовий туризм. Сучасний світ важко уявити без кави, адже вживання цього
напою стало світовою традицією. Кожен народ має власні правила та звички у
приготуванні та вживанні даного напою. Вважається, що кава у своїй
популярності поступається хіба що воді. Чашка кави завжди асоціюювалась з
моментом спокою між напруженими частинами дня або з пробудженням
вранці, коли людина або залишається наодинці зі своїми думками, або неквапно
розмовляє з друзями чи рідними. Саме такі моменти дали поштовх великій
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популярності кавового туризму. Тому, актуальним є вивчення цього аспекту
сучасниками дослідниками ринку туристичних послуг.
Кавовий туризм це відносно нова стежка у світовому туризмі і також ще
мало досліджений в Україні. Проте, загальновідомим є факт, що кавовою
столицею України є Львів. Часто подорожуючі прагнуть завітати до міста Лева
заради того, щоб скуштувати львівську каву.
Феномен львівської традиції кавування досліджував, зокрема,
письменник Юрій Винничук у творі “Таємниці львівської кави”, здійснюючи
літературну подорож кав’ярнями міста.
Мета нашого дослідження – визначити особливості кавового туризму та
його відображення у творі Ю. Винничука «Таємниці львівської кави».
У Львові справді давня традиція кавування, про яку йдеться у краєзнавчій
книзі Юрій Винничука «Таємниці львівської кави». Автор акцентує увагу
читача на тому, що в місті здавна кожна кав’ярня мала свою ауру.
Юрій Винничук розповідає про маленькі затишні кав'ярні Львова, аромат
кави та все до кави. Завітавши до Міста Лева кожному кавоману і не тільки
цікаво буде відвідати кав’ярні «Дзиґа», «Дім Легенд», «ГасоваЛямпа»,
«Золотий дукат» тощо. А такі кав’ярні, як “Віденка”, “Театралка”,
“Монополка”, “Централка”, а також “Кришталева”, “Народна гостиниця”,
“Касино де парі”, “Міраж”, “Пегас”, “Атляс” і “Під синьою фляжкою” – були
осередками формування львівської еліти.
Автор звертається до історії початків кавування і ставить доречне
запитання: «Коли ж з’явилась мода на каву у Львові?» Кавоманія почалась у
місті Лева з приходом австрійців у кінці XVIII ст.(коли місто увійшло до складу
Австрійської імперії). У Європі на той час вже як століття насолоджувались
цим напоєм, який прийшов зі Сходу. Саме австрійці дали змогу дізнатися і
закохатися львів’янам у каву. Мало кому відомо, що навчив пити європейців
каву наш співвітчизник Юрій Кульчицький. Саме він відкрив у кінці XVIIст.
першу в Європі кав’ярню, яка мала назву “Під синьою фляжкою”.
Розповідаючи такі цікаві історичні факти, автор популяризує міські кав’ярні та
заохочує читача відвідати їх.
Львівська кав’ярня як аналог практично відтворює вигляд і атмосферу тієї
першої австрійської кав'ярні. До особливостей цієї кав’ярні можна віднести те,
що доведеться трохи попрацювати аби її знайти - вхід в кав'ярню захований в
маленькому внутрішньому дворику старовинного будинку початку 16 сторіччя.
Перше, що відразу дивує - буквально крихітні розміри кімнати з низькими
склепіннями, відкритої цегляною кладкою стін, автентичну цегляну підлогу. У
кав'ярні панує напівтемрява - зал висвітлюється свічками, стоять на столиках
ВП «МФ КНУКІМ»
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(адже за часів Кульчицького електрики не було). На одній зі стін портрет
людини в турецькому одязі і червоною фесці - це і є славно відомий Юрій
Кульчицький, основоположник європейських кавових традицій. Все тут
просякнуте духом старої Австрії і якоїсь ностальгією за минулими часами
Юрій Винничук у книзі «Таємниці львівської кави», а саме у розділі
«Каварні Львова» знайомить нас з першою кав’ярнею цього міста і детально
відтворює атмосферу львівських кав'ярень, ділиться
історією їх
виникнення:«…в 1829 р., як зазначив Ігнацій Комаровський у книзі «Альбом
львівський» (1862): «Каварня була тільки одна трохи ліпшого ґатунку на Валах.
Оберії (таверни) брудні. Влітку порожні, взимку переповненні. Їжа менш ніж
середня, але дуже дешева….Та єдина каварня називалась Віденська, саме тоді
збудував її Карл Гартман»[9]. - так автор описав першу львівську
кав'ярню.Зараз це невеликі столики, стільці, холоднуватий колір стін, підшивки
різних друкованих видань, непомітні фотографії в рамках на стінах. Саме так
зустріне вас львівська «Віденська кав'ярня», адже вона донині є своєрідним
зразком і еталоном класичних кав'ярень старого Відня.І надалі у XIX ст. у
Львові переважали заклади віденського типу.З того часу з’явилось чимало
кав’ярень, мода на них поширюються і нині.
А в розділі «Чорна кава – це львівських вулиць напій» автор приділяє
увагу початками виробництва кави у Львові, а самез початком існування
львівської кавової фабрики, яка була заснована у грудні 1932 року, як
«Львівська кооперативна фабрика домішок до кави «Суспільний промисл».
Вона була заснована українськими приватними службовцями за сприяння
міського товариства «Супруга» та розміщувалася в будинку філії «Просвіти».
Пройшовши довгу та складну історію сьогодні ця львівська кавова
фабрика є українсько-англійським підприємством «Галка Лтд». Це не тільки
провідне потужне сучасне підприємство, де застосовують новітні технології,
але й виробництво з принциповими позиціями щодо збереження натуральності
та екологічності сировини, на основі якої випускається високоякісна готова
продукція.
Насамкінець, для завершення ознайомлення з книгою «Таємниці
львівської кави» автор пропонує розділ «Кавові рецепти». Підсумовуючи, Юрій
Винничук доречно зазначає: «Головне, треба пам'ятати, що каву не варять, а
заварюють. Недарма французи твердять: «Кипіння убиває каву». Автор
приділив цей розділ для рецептів і таємниць приготування кави, і навіть
поділився секретами ворожби на кавовій гущі [9]».
Отже, можемо зробити висновки,що кавовий туризм – це один з
улюблених різновидів відпочинку та подорожі. Літературний твір Ю. Виничука
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«Таємниці львівської кави» пропагує, так звані «кавові» подорожі містом Лева.
Туристи матимуть гарну нагоду поповнити свої знання про улюблений напій,
його різновиди та способи приготування, насолодитися неповторною
атмосферою Львова. Адже, для львів’ян кава була і залишається сакральним
напоєм, а кав'ярня - місце особливого ритуального дійства, яке включає
декілька складових: хороша кава, певна атмосфера (своя в кожній кав'ярні),
приємний співрозмовник, що триває мінімум хвилин 40. Читаючи книгу Юрія
Винничука, неначе блукаючи вузькими, вимощеними бруківкою вуличками ми
і, справді, переносимось з «середньовічного Львова», до «австрійського»,
«польського» та «українського» і вже найближчим часом плануємо подорож
сучасним українським європейським містом.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
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ЕКОНОМІЧНІ МОЖЛИВОСТІ УКРАЇНИ ТА БЮДЖЕТНЕ
ФІНАНСУВАННЯ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ
Аналіз стану фінансування культурної діяльності за період з 1996 року по
поточний рік дає підстави стверджувати, що культурна сфера в Україні не має
достатнього і стійкого економічного забезпечення. Спостерігається невпинне
погіршення фінансування соціально-культурного сектора взагалі, що пов'язано
з кризовими явищами в бюджетній системі. При цьому в сфері культури ці
явища набувають особливої гостроти. І саме в культурній галузі
якнайочевидніше проявляється вся парадоксальність ситуації: за зростання
ВВП якість життя суспільства (одним із головних показників якої виступає
культура)
знижується. На
тлі
тривалого
економічного
зростання
спостерігається погіршення стану фінансування культури . Рівень планування
видатків на культурну сферу в 2002 році як частки ВВП скоротився більш ніж
удвічі в порівнянні з 1996 р. Рівень фінансування культури як частки ВВП не
тільки не зростає, відповідно до вимог законодавства, а навпаки, постійно
зменшується
Як наслідок такого планування, постійно погіршується стан реального
фінансування культури
За таким показником, як частка витрат на фінансування культури у ВВП,
Україна історично відстає від інших країн світу. Загальна світова тенденція
полягає в тому, що чим більше виробництво ВВП у розрахунку на душу
населення, тим вище частка цих витрат на культуру у ВВП. В Україні
статистичні дані свідчать про існування стійкої (яскраво вираженої) тенденції
фінансування видатків на культуру за залишковим принципом і позбавлення
культурної сфери пріоритетності при формуванні бюджетної політики[1, c. 3537].
Фінансування культури здійснюється на нормативній основі за рахунок
республіканського і місцевих бюджетів, а також коштів підприємств,
організацій, громадських об'єднань та інших джерел. Держава гарантує
необхідні асигнування на розвиток культури в розмірі не менше восьми
відсотків від національного доходу України.
Місцеві Ради народних депутатів мають право у порядку, передбаченому
законодавством, збільшувати видатки для потреб культури понад установлені
норми. Бюджетні суми коштів, виділені із централізованих і децентралізованих
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джерел, фінансових ресурсів для покриття видатків на певні ціліта
позабюджетні кошти не підлягають вилученню. Держава гарантує створення
виробничої бази по випуску спеціального обладнання для закладів,
підприємств, організацій і установ культури, музичних інструментів,
атракційної техніки, допоміжних матеріалів і засобів для здійснення
індивідуальної художньої творчості; стимулює виробництво цієї продукції
відповідно до суспільних потреб; розвиває мережу спеціалізованих для цієї
мети виробництв, у тому числі і спільних з іншими країнами. Заклади,
підприємства, організації і установи культури у пріоритетному порядку
забезпечуються відео-, теле-, радіо-, кіноапаратурою, технічними засобами,
музичними інструментами, меблями, сценічним обладнанням, папером, іншими
матеріалами, необхідними для здійснення професійної та культурно-освітньої
діяльності[2, c. 15].
Виявлені причини і ознаки кризової ситуації зумовлюють необхідність
докорінного перегляду принципів державного регулювання діяльності
організацій культури і мистецтва. При цьому предметом адміністративноправового і економічного регулювання в сфері культури і мистецтва, на нашу
думку, повинні стати:
соціально-культурна значущість створюваних продуктів, міра їх участі у
процесі збереження і розвитку вітчизняної культури в Україні;
спрямованість вкладення бюджетних засобів, тобто виділення напрямків
діяльності організацій культури і мистецтва, які потребують приоритетної
фінансової підтримки;
структура фінансових ресурсів державних закладів культури і мистецтва:
співвідношення (питомої ваги) власних і бюджетних засобів.
У 2002 і 2003 роках зберігається тенденція постійного погіршення умов
бюджетного фінансування культури і мистецтва. Більш того, сучасний підхід до
розподілу державних ресурсів так само продовжує практику формування
бюджетних коштів на культуру і мистецтво за залишковим принципом, а
бюджетна політика в цій галузі формується без врахування пріоритетів часу,
оцінки результатів та визначення довготермінових цілей.
Питома вага окремих видів видатків у структурі державного бюджету
характеризує рівень їх загальнодержавного значення і пріоритетності серед
інших видаткових функцій. Скорочення обсягів бюджетного фінансування
культури при затвердженні державного бюджету супроводжувалося падінням
частки цих видатків у структурі бюджету до мінімально можливого рівня. Так,
у 2000 році планові видатки на культуру складали лише 0,5 відсотків від усіх
видатків державного бюджету України. Протягом 1997-2015 років фактичний
показник частки видатків на культуру у порівнянні із затвердженим постійно не
виконується.
ВП «МФ КНУКІМ»
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Внаслідок дискримінації фінансування видатків на культуру і мистецтво в
ході виконання державного бюджету за двадцять років – від 1996-го по 2015-й
– профінансовано лише 56% затвердженого обсягу видатків на цей період:
загальний обсяг недофінансування становить 627 млн. грн., або 44% від
затвердженого у законах про бюджет. Іншими словами, можна сказати, що за
двадцять останніх років сфера культури і мистецтва отримала фінансування з
державного бюджету в розмірі достатньому для виконання культурної політики
на сім років, а п’ять років не фінансувалася взагалі.
За останні роки при значному скороченні рівня суспільного фінансування
культури не відбулося перегляду зобов'язань держави щодо обсягів надання
бюджетних послуг населенню та скорочення кількості установ культури і
мистецтва. Відсутність рішення з цього питання мало означати, як мінімум,
необхідність фінансування існуючої мережі державних і муніципальних
установ так, щоб вони могли продовжувати функціонувати та надавати послуги
населенню.
За хронічного недофінансування інфраструктура закладів культури
приречена на повільне згасання: передбачені у бюджеті ресурси ледве
покривають видатки на оплату комунальних платежів і оплату праці.
Найяскравішим проявом кризи фінансування культури на рівні місцевих
бюджетів є той факт, що бюджетне фінансування практично зведене до виплати
однієї тільки зарплати, а найпомітнішою жертвою проведеної бюджетної
політики є офіційна заборона користування видатків на культуру стала сільська
культура.
Отже, в умовах жорстокого не достатку бюджетних ресурсів органи
місцевого самоврядування вимушені виділяти на утримання установ культури
кошти, що значно перевищують прогнозні розрахунки при затвердженні в
Державному бюджеті України обсягів, що враховані в міжбюджетних
трансфертах. При цьому ці видатки використовуються тільки на оплату праці
працівників, які працюють у цих закладах.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСТИНИЦ ХЕРСОНА И
НИКОЛАЕВА
С чего начинается новый город для путешественника? С гостиницы.
Первое, что делает человек, ступивший на новую землю - присматривает себе
жилье. Осмотревшись вокруг, гость выбирает место приятное глазу, надежное,
уютное, и, что немаловажно, - доступное по его средствам. И если в городе есть
множество таких мест, искушенный турист или командированный бизнесмен
остановит свой выбор именно на том отеле, где все эти качества воплощены по
максимуму.
В
Херсоне
находится
множество
интересных
достопримечательностей, а город хранит в себе многовековую историю.
Естественно, что туристы сюда приезжают тысячами. И соответственно,
гостиницы здесь растут с каждым годом. Такой факт можно отметить и в
Николаеве, где первая гостиница была построена еще в 1865 году. Тогда это был
небольшой отель, который больше был местом, «где бы переночевать». Но
время, новые веяния и требования сделали свое дело, и гостиницы Николаева
значительно изменились. Сегодня Николаев — это город приключений, и вы
поймете это, не выходя из гостиниц города. А их в Николаеве предостаточно как
в количестве, так и разнообразии. Начиная от небольших и уютных мини-отелей
и заканчивая фешенебельными гостиницами — выбора предостаточно. Не
можем не отметить знаменитое национальное гостеприимство Украины, которое
в полной мере подтверждают гостиницы Херсона. Любой гость, посетивший
этот гостеприимный город с туристической, деловой или иной целью, сможет
найти гостиницы Херсона, цены и обслуживание в которых придутся по душе и
по средствам. Наиболее фешенебельные гостиницы сосредоточены в центре.
Отели Херсона, расположенные в центре, — это, в основном, высококлассные
гостиничные заведения, в которых каждый отдыхающий, руководствуясь своими
желаниями и финансовыми возможностями, сможет выбрать для себя номер,
соответствующий его запросам. А вот Отели Николаева удивят даже самых
требовательных посетителей. Гостиницы четырех звезд – популярные среди
бизнесменов Николаева. Гостиницы этого уровня предлагают отличные
комфортные условия пребывания при достаточно умеренной стоимости. Отели и
ВП «МФ КНУКІМ»
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гостиницы трех звезд – это недорогое жилье, которое является идеальным
вариантом для туристов или для тех, кто в Николаев приехал в командировку на
два-три дня (отели «Континент», «Турист», «Металлург» и другие). В городе
Николаев отели есть и двух звезд. Это наиболее оптимальный и дешевый
вариант размещения для неприхотливых туристов, которые не желают особо
тратиться на проживание.
Тем туристам, кто ценит здоровую экологическую обстановку и
уединенные гостиницы, отели в загородной зоне, рыбалку – все это вам может
предложить город Херсон. Вообще расположение гостиниц в Херсоне позволяет
гостям поселиться именно в том районе, который для них наиболее удобен. Как
и сами гостиницы Херсона, цены на проживание варьируются в широком
диапазоне.
Малое количество отреставрированных гостиниц и недавно построенных
отелей Херсона вполне отвечают европейскому уровню стандартов для
гостинично-туристических сооружений. Однако не нужно казаться лучше, чем
ты есть на самом деле. Важно предоставить такой спектр услуг, такое качество
обслуживания, чтобы человек забыл о количестве «звезд» перед входом в
гостиницу и просто наслаждался пребыванием в ней. И Херсон в полной мере
справляется с этой задачей. Соседний Николаев может смело похвастаться
особенной изюминкой и этим являются отели для романтиков, а именно
гостиница на берегу Южного Буга. Почему? Потому, что закаты в Николаеве
одни из самых красивых в Украине. И это по истине заманчивая картинка!
Только ради неё уже стоит ехать в Николаев. Но, естественно, другие гостиницы
и отели Николаева тоже найдут, чем вас удивить. По мнению международных
гостиничных операторов, Украина относится к странам, которые развиваются,
имея значительный потенциал. Поэтому они всерьез присматриваются к нашей
стране, с удовольствием анонсируя планы на открытие гостиничных проектов
под своим управлением в ближайшие годы. Херсон и Николаев в этом
отношении пользуется всё большим интересом.
Как сказал Александр
Вертинский «Сравнение — великая движущая сила, которая побуждает нас к
соревнованию и самосовершенствованию». Если говорить о сравнительной
характеристике гостиниц между этими двумя городами как Херсон и Николаев,
то особой разницы можно не увидеть. Так как в каждом из них, что касается
обслуживания гостя, есть и своя изюминка и ложка дегтя. Николаев – город
больше, соответственно и разнообразием гостиниц отличается. Херсон не во
многом уступает, с каждым годом старается укрепляться на гостиничном рынке.
Проблема в том, что на сегодняшний день, к сожалению, по весомым причинам
наше государство не развивает реконструкцию уже спроектированных гостиниц,
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и они мрачными тучками затягивают красоту наших улиц. Конечно, появляется
и множество новых, впечатляющих своей архитектурой гостиниц, на которых
падает наш взгляд. И этим мы отвлекаемся. Наши города разделяют всего 70 км.
Въезжая в каждый из них, проникаешься особой атмосферой гостеприимства,
разнообразия, культурой архитектуры. В каждом из них чувствуешь себя поособенному, но в глубине души, ты все равно понимаешь, как они похожи. И
сравнить их парой кажется даже не реально. Ведь мы, это юг Украины, который
может отличаться только с Западной ее частью, где совершенно другая
архитектура зданий и другая атмосфера. (Как сказал главный герой из сказки
«Маленький Принц»)
- Главного глазами не увидишь, зорко одно лишь сердце. Мы чувствуем,
где нам хорошо. И благодаря этому мы запоминаем яркие впечатления от
поездок, от обслуживания. И Николаев и Херсон стоят на одном уровне по
качеству обслуживания гостя, которое, на наш взгляд, должно быть как минимум
на ступень выше. Для этого должны делаться всевозможные тренинги, курсы,
повышение квалификации и т.д. Работник не должен стоять на одном месте в
развитии (его зарплата тоже остановится). Конечно, должен быть стимул. Но и
от самого человека многое зависит, главное желание развиваться и работать.
Когда человек к чему-то стремится и идет к цели, перед ним открыты все двери.
А наши города имеют достаточный потенциал для того, чтобы их развивать,
реконструировать, повышать уровень обслуживания. Для того, чтобы гость был
доволен, а мы могли этим гордиться!
Литература
1. Официальный сайт гостиницы «Дилижанс» [Электронный ресурс] сайт. –
URL: http://hotel-diligence.com.ua/articles/?article=4, свободный (дата обращения:
14.10.15)
2. Электронный справочник «Справа» (гостиницы и отели Украины)
[Электронный ресурс] сайт. – URL: http://hotels.org.ua/, свободный (дата
обращения: 14.10.15)
3. Электронный справочник «Grand Ukraine» (подраздел г. Николаев)
[Электронный ресурс] сайт. – URL: http://www.grandukraine.com.ua/nikolaev.phtml, свободный (дата обращения: 14.10.15)
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ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ
На сьогоднішній день все більшу популярність, насамперед у жителів
мегаполісів, набуває такий різновид відпочинку, як зелений туризм. Зелений
туризм (інші його назви – сільський, аграрний, екологічний туризм) за
визначенням – відпочинок у сільській місцевості.
Ні для кого не секрет, екологічна ситуація у містах залишає бажати
кращого. Ми, городяни, користуючись усіма благами цивілізації, повинні
платити за це задоволення своїм здоров’ям. Тому вирватися хоча б на пару
тижнів з галасливого і запорошеного міста, пожити у злагоді з природою,
дихати свіжим повітрям, харчуватися тільки натуральними і свіжими
продуктами, пити джерельну воду і парне молоко для багатьох видається раєм
на землі. Саме за цим і їдуть у село. Тут все своє, вирощено дбайливими
хазяйськими руками, смачне і корисне. І нехай на яблука чи груші, зірваної
вами з дерева, не буде написано «Без ГМО», ваше внутрішнє чуття підкаже вам,
що це – натуральне, таке, яким йому і належить бути.
Зелений туризм в Україні дає можливість ознайомитися з культурою
країни, її історією, релігією і природним потенціалом. Цей вид сучасного
туризму дає можливість жителям галасливих міст відпочити в приватних
сільських господарствах – садибах і котеджах.
Зелений туризм в Україні з кожним роком набирає популярності серед
відпочиваючих. І, що цікаво, він популярний як серед жителів України, так і
іноземних туристів. Враховуючи безцінний природний потенціал, красу і
багатство української землі, різноманітність природних ресурсів, зелений
туризм в Україні може по праву стати візитною карткою нашої країни.
Зелений туризм користується попитом не тільки у людей середнього
достатку, але і у заможної частини населення. Залишивши всього на кілька днів
швидкісний ритм життя великого міста можна поринути в спокій і
благополуччя, забувши всі негаразди і швидкості міської суєти. Зелений туризм
в Україні – це не просто відпочинок, а й приємне проведення часу в місцях
колишньої слави. Щоб по справжньому зрозуміти історію країни, потрібно
їхати в сільську місцевість, оскільки саме там збереглася до наших днів
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недоторкана сучасністю культура українського народу, національний побут і
багата природа з її лісами і горами, річками та озерами. Багато історичних битв
проходило не в галасливих містах, а саме в сільській місцевості, де і сьогодні
зберігся колорит національного відпочинку.
Зелений туризм в Україні розвивається поступово і планомірно.
Найактивнішими регіонами, розвиваючими зелений туризм на своїй території,
вважаються Закарпатський, Івано-Франківський, Вінницький, Київський,
Львівський, Полтавський і Кримський.
З кожним роком до цього списку додається все більша кількість регіонів,
які роблять все можливе, щоб зелений туризм досяг максимального розвитку на
їх території.
Херсонська область та місто Херсон відомі своєю мальовничою
місцевістю і неймовірними пейзажами. В області з кожним роком відкривається
все більше закладів, що пропонують відпочинок на природі – так званий
зелений сільський туризм.
У Херсоні дуже багато цікавих і пам'ятних місць, які пов'язані з історією
нашої країни. Одним з найцікавіших місць нашої області є Зелені хутори.
Неподалік від села Кардашинка (Голопристанський район) розкинулися
торф'яні болота, порізані каналами і острівцями, на яких колись, в давнину,
розташовувалися десятки селянських хуторів. На жаль, від колишніх поселень
не залишилося і сліду. Зате не так давно виникли нові.
Команда ентузіастів під керівництвом голови Голопристанського
районного відділення Спілки сприяння сільському зеленому туризму
Олександра Володимировича Долинко, заснувала на місці болотних островів
«Зелені хутори Таврії». За п'ять років успішної роботи історико-розважальний
комплекс вже встиг заволодіти десятками тисяч сердець у всьому світі і стати
однією з головних візиток Херсонської області.
«Зелені хутори Таврії» – це насамперед унікальну подорож в часі. У 800та метрах по трасі мчать машини, вирує третє тисячоліття. А тут, як і кілька
століть тому, заворожує незаймана природа. На 90 гектарах таврійської зеленої
краси зосереджуються відомі Кардашинському торфовища, безліч ставків,
вільхові масиви, луги.
Ступивши на ці землі, приймаєш хліб-сіль на вишитому рушнику з рук
українських дівчат. Саме так тут зустрічають кожного гостя, адже «Зелені
хутори Таврії» – справжнє уособлення української гостинності.
Тут все продумано до дрібниць. У вільний після екскурсії час можна
займатися чим завгодно – купатися або грати, лежати на сіннику або
відвідувати різні майстер-класи. «Зелені хутори Таврії» – це об'єднані за
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допомогою водного сполучення і доріг 45 хуторів. Кожен з них спеціалізується
на певному виді народного промислу і називається у відповідності зі своєю
специфікою: Кінний, Стрілецький, Ковальський, Гончарний, Хлібний,
Рибацький, Музичний, лозоплетіння, миловаріння, Ляльки-мотанки, Валяння
вовни тощо.
Неповторний світ із запахом чебрецю і м'яти, чарівний танець лелек на
заході, захоплююча рибалка, робота з майстрами-ремісниками залишать теплі
спогади в серці кожного гостя. Тут Ви відчуєте єднання з навколишнім світом,
переживете почуття, які спонукають кожного з нас до гармонії з природою,
бажання творити добро і бути милосердними.
Це не просто притулок для окремих Робінзонів або корпоративних
мандрівників, а неповторний світ прекрасного – унікальної природи Нижнього
Дніпра, козацького минулого, народних звичаїв і культури.
На «Зелених хуторах Таврії» раді всім жителям і гостям Херсонщини та
України. Навіть один проведений тут день запам'ятається на все життя!
Побачивши цю живописну красу, у Вас не залишиться ні краплі сумніву в
тому, наскільки перспективний зелений туризм в Україні.
Зелений туризм в Україні пропонує безліч можливостей і варіантів
відпочинку. Тут кожен зможе вибрати те, що йому подобатися, а не те, що йому
нав'язують.
Список використаних джерел:
1. Зеленый туризм в Украине [Електронний ресурс] – Режим доступу до
ресурсу: –http://otdihaem.in.ua/. – Назва з екрану.
2. Зеленый туризм в Украине [Електронний ресурс] – Режим доступу до
ресурсу: –http://dorogovkaz.com/stati_zelenyj%20turizm.php. – Назва з екрану.
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РОЗВИТОК АКТИВНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
Останнім часом термін «активний туризм» набув особливої популярності.
А дослідники міжнародного туризму відмічають, що протягом останніх років
намітилась тенденція до становлення активного (або пригодницького) туризму
як окремого сегменту даної галузі. За даними UNWTO (Всесвітньої туристичної
організації) ємність ринку активного туризму у США у 2011 році скала 90
млрд. дол.. Найпопулярнішими напрямами серед американців є дайвінг з
хижаками, стрибки з утесів, рафтинг, а також піший та велосипедний туризм
[1]. В Україні протягом останніх років відбуваються позитивні зрушення в
даній сфері, зокрема: з'являються спеціалізовані туроператори з активного
туризму, відкриваються нові об’єкти активного відпочинку, з'являються
пункти прокату та сервісу туристичного спорядження, розширюється
спеціалізована база проживання. Проте серед вітчизняних туристів поки що не
спостерігається підвищення попиту на активний відпочинок. Здебільшого,
активний туризм в Україні носить індивідуальний характер, розвиваючись в
межах туристичних клубів або гуртків.
Досліджуючи сучасну наукову літературу з приводу тлумачення вище
зазначеного терміну, доходимо висновку, що активний туризм – це вид
туризму, що передбачає певні фізичні навантаження з використанням активних
засобів пересування переважно на територіях з унікальним ландшафтом та
збереженим природним середовищем.
Для активного туризму ідеально підходять безліч регіонів України
завдяки різноманітному ландшафту – чергування низин та гір, боліт та рівнин,
степу, лісів та гір тощо.
Розглянемо основні види активного туризму: пішохідний, гірський (в т.ч.
альпінізм), водний, велосипедний, гірськолижний, скелелазіння, спелеотуризм,
дайвінг, кінний, повітроплавання, вітрильний, роупджампінг, мультигонки,
каньйонінг, подієвий.
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Туристичні території України придатні для активного туризму
Туристична
Короткий опис
Види активного туризму
територія
Карпати
Молоді гори з висотами до 2061 м, Пішохідний,
вкриті лісами. Густа мережа швидких велосипедний,
гірських річок. Висока концентрація гірськолижний, водний,
об’єктів
природно-заповідного скелелазіння,
фонду. Унікальний етнічний колорит екологічний,
кінний,
регіону, збережені характерні народні парапланеризм,
промисли. Оригінальна дерев’яна мультигонки, подієвий
архітектура церков та будинків
Подністров'я
Рівнинна територія з глибокими Водний,
пішохідний,
долинами річок у вигляді каньйонів. велосипедний,
Цікаві геологічні особливості стінок повітроплавання, кінний,
каньйонів
(скельні
відслонення, екологічний,
гроти, печери, водоспади). Подільські парапланеризм, подієвий,
Товтри
–
залишки
древнього археологічний
коралового рифу. Особливий клімат
регіону
завдяки
специфічному
рельєфу. Велика кількість замків.
Печери у гіпсових товщах зі значною
протяжністю ходів
Полісся
Рівнинна територія, вкрита лісами, з Екологічний,
високим рівнем зволоження. Густа велосипедний,
водний,
мережа річок зі спокійною течією та кінний, скелелазіння
піщаними берегами, багато боліт та
озер. Заповідний режим територій.
Важкодоступність
регіону
для
масового туризму, а тому добре
збережені
природа,
традиційна
дерев’яна архітектура, етнокультурні
особливості.
Збережений
давній
народний промисел – бортництво
Подніпров’я
Горбиста
рівнина
з
великою Велосипедний, водний,
кількістю глибоких ярів та балок. вітрильний, пішохідний,
Акваторії водосховищ на річці парапланеризм,
Дніпро з високим правим берегом. повітроплавання,
Унікальний
рельєф
Канівського гірськолижний,
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заповідника – наслідок дії давнього скелелазіння, подієвий,
льодовика.
Археологічне, археологічний
історичне,культурне
багатство
регіону. Відомі центри народних
ремесел
Побужжя
Рівнинна частина України, де на Водний,
скелелазіння,
поверхню
виходить
найдавніше пішохідний,
геологічне утворення – Український велосипедний
кристалічний
щит,
у
вигляді
гранітних скель, порогів на річці
Південний Буг та на її притоках.
Залишки старих млинів у долині
Південного Бугу. Археологічні та
історичні пам’ятки
Причорномор'я Територія з рівнинним рельєфом та Екологічний,
степовою рослинністю, обмежена на бердвотчінг, вітрильний,
півдні акваторіями Чорного та водний, археологічний,
Азовського
морів.
Мілководні парапланеризм, дайвінг,
лимани з довгими піщаними косами – велосипедний, подієвий
місця гніздування багатьох видів
птахів, в тому числі рідкісних.
Велика
кількість
заповідних
територій, де охороняються степові
рослинні угрупування та водноболотні угіддя та сліди стародавніх
культур
Крим
Півострів зі степовою рівнинною Пішохідний,
територією у північній частині та скелелазіння,
скелястими горами висотою до 1545 велосипедний,
м з печерами у південній частині. спелеотуризм,
дайвінг,
Велика кількість історичних та парапланеризм,
археологічних об’єктів. Наявність вітрильний,
кінний,
мілководних акваторій з цікавим мультигонки, подієвий,
підводним рельєфом, а також значна роупджампінг, каньонінг,
кількість затонувших об’єктів на археологічний
морському дні поблизу півострова
Складено автором на підставі [3].
З вище наведеної таблиці видно, що туристичні території України мають
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більш ніж достатній потенціал для розвитку активного туризму. Так,
наприклад, понад двадцять річок у різних регіонах використовуються для
рафтингу та сплавів на катамаранах, рафтах, байдарках і каяках. Ріки з
порогами 2-3 категорії знаходяться у Карпатському регіоні та в Центральній
Україні, в інших регіонах ріки переважно зі спокійною течією і зручні для
сімейного відпочинку. Особливо цікавим є туристичний район Подністров’я, де
ріки течуть у мальовничих глибоких каньйонах висотою до 200 м.
Сезон для рафтингу і катамаранингу в Україні починається в кінці квітня.
В цей період популярними є найбільш вражаючі порожисті ділянки Прута,
Чорного Черемоша, Чорної Тиси з бурхливою холодною водою, високими
порогами, перекатами та неймовірним драйвом. Влітку та восени найбільш
популярними стали Дністер з величезним зелено-червоним каньйоном,
Південний Буг з бурхливими гранітними порогами, Случ з чистою прозорою
водою, Сіверський Донець з меланхолійними крейдовими Святими горами,
Десна з прадавньою рослинністю та незліченною кількістю озер та багато
інших [2].
Окрім водного туризму, в нашій країні досить широко представлені
можливості для дайвінгу. Води навколо Кримського півострова ховають під
собою уламки кораблів різних часів. Крім уламків суден та літаків часів війни,
цікавими для дайверів об’єктами є поселення античних часів, різноманітний
підводний рельєф з печерами та гротами. Цікаві місця є і в інших куточках
країни: чорноморське узбережжя біля Одеси, акваторія Херсонської області,
морське дно поблизу острова Зміїний приховують кораблі, літаки, амфори
античних та середньовічних часів. Деякі прісноводні водойми України також є
цікавими для дайвінгу. Зокрема, водами дніпровських водосховищ було
затоплено цілі села, а під водами Дністровського водосховища ховаються
залишки с. Бакота, яке в період XI-XIV ст. було великим містом ГалицькоВолинського князівства. Загалом, підводна археологічна спадщина України
налічує майже 900 пам’яток, а біля 1000 ще не досліджені [3].
Таким чином, в Україні є всі передумови для популяризації та швидкого
розвитку активного туризму.
Список використаних джерел
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Інновації в туризмі України
Туризм є основним видом економічної діяльності, який надає
позитивний вплив на економічне зростання і зайнятість в країні, оскільки має
великий вплив на такі ключові сектори економіки, як транспорт, послуги
готелів та ресторанів, торгівля, будівництво, виробництво товарів народного
споживання і багато інших.
Туризм є важливим інструментом зміцнення думки про Україну в світі,
формує наші цінності і сприяє розвитку привабливості країни, яка є
результатом багатовікового культурного обміну, мовного розмаїття і
творчості.
Крім того, туризм стає все більш важливим аспектом у житті громадян,
які все більше і більше подорожують у бізнес- цілях або для відпочинку. Як
діяльність, яка зачіпає культурна і природна спадщини, а також традиції та
сучасну культуру в країні, туризм дає можливість для економічного
зростання і сталого розвитку України.
Таким чином, туризм є складним міжгалузевим комплексом, який
вимагає системного підходу до регулювання соціально-економічної взаємодії
багатьох галузей господарства як на державному, так і на регіональному
рівнях.
Економічна та фінансова криза, яка торкнулася економіку всіх країн з
2008 року прияла значному впливу на попит на туристські послуги, тому в
даний час гостро стає питання про інноваційний підході в туристської
діяльності.
Вивченням інноваційних процесів в різних галузях народного
господарства займалися багато вітчизняні та зарубіжні дослідники.
«Інновація у сфері послуг може бути визначена як: нова концепція сервісу,
нові канали зв'язку з клієнтами, нові системи розподілу і технологічні
рішення, які найчастіше спільно змінюють пропозицію послуг на ринку,
оновлюють функції фірми і вимагають структурно нових організаційних,
технологічних і людських можливостей фірми »
Важливим аспектом реалізації інноваційної політики та управління
ВП «МФ КНУКІМ»
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інноваційною діяльністю є розвиток інноваційної інфраструктури.
Інноваційна інфраструктура - галузі економіки, науково-технічних знань,
обслуговування, які безпосередньо забезпечують розвиток інноваційних
процесів у виробництві. Вона включає комплекс інноваційних,
інформаційних, консультаційних, обчислювальних, навчальних та інших
центрів, інвестиційних, науково-технічних бірж, організаційних та інших
послуг із супроводу всіх специфічних етапів інноваційної діяльності.
Таким чином, відбувається інтеграція науки, виробництва і
споживання.
Однак необхідно відзначити, що на впровадження інновацій в туризмі
значний вплив мають економічна ситуація в країні, соціальний стан
населення, національне законодавство, а також міжурядові та міжнародні
угоди. Тому мотиви і причини появи інновацій в туристської діяльності в
кожній країні різні.
Проте можна виділити кілька характерних рис:
- Зростання потреби населення в знайомстві з способом життя в інших
регіонах і придбанні нових знань;
- Перенасичення населення багатьма традиційними напрямками
поїздок;
- Загострення конкуренції, зростання пропозицій стандартизованих
глобальних продуктів;
- Необхідність стримувати виїзд своїх громадян у зони, аналогічні за
умовами регіонах своєї країни (природа, культура, клімат);
- Гармонійне об'єднання привабливих умов відпочинку і подорожей
(природних і культурних особливостей, можливостей проведення дозвілля,
придбання специфічних товарів і спеціальних туристських послуг) для
повного задоволення потреб найвибагливіших туристів;
- Технологічна революція і експансія послуг в економіці;
- Перехід від економіки пропозиції до економіки попиту.
Так, базуючись на положеннях Генеральної угоди про торгівлю
послугами (ГАТС), в туристичній сфері розвивається інноваційна діяльність
за трьома напрямками:
1. Впровадження нововведень (організаційні інновації), пов'язаних з
розвитком підприємства і туристського бізнесу у системі та структурі
управління, включаючи реорганізацію, поглинання конкуруючих суб'єктів на
основі новітньої техніки і передових технологій; кадрової політики
(оновлення і заміна кадрового складу, система підвищення кваліфікації,
перепідготовка та стимулювання працівників); раціональної економічної та
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фінансової діяльності (впровадження сучасних форм обліку та звітності, що
забезпечують стійкість положення і розвитку підприємства).
2. Маркетингові інновації, що дозволяють охоплювати потреби
цільових споживачів або залучати не охоплених на даний період часу
клієнтів.
3. Періодичні нововведення (продуктові інновації), спрямовані на зміну
споживчих властивостей туристичного продукту, його позиціонування і
надання конкурентної переваги
Не можна також не відзначити і роль науково-технічної революції, яка
справила величезний вплив на інноваційну діяльність у соціальнокультурний сфері і туризмі через високі технології, до числа яких відносяться
нові матеріали, мікропроцесорна техніка, засоби інформації та зв'язку,
біотехнології.
Поява полімерних, композитних та інших нових матеріалів призвело до
появи нових видів одягу та взуття, нового спортивного та іншого
спорядження, нової тари і упаковки і т.д. Нові матеріали стали матеріальною
основою екстремального туризму, сприяли розвитку водного, гірського та
ряду інших видів туризму.
Поява сучасних засобів інформації та зв'язку справило глибокий вплив
на суспільне виробництво і побут людей. Сучасну туристську діяльність і
роботу туристичних фірм не можна уявити без Internet. Сучасна аудіо-відеотехніка суттєво змінила технологію менеджменту. Управління переводиться
в режим реального часу і т.д. Відбувається інтеграція інформаційних
суспільних інструментів і послуг у всіх видах туристичної діяльності,
зокрема, здійснювані малими підприємствами. Їх використання державними і
приватними туроператорами, особливо малими та середніми підприємствами
посилюються і проявляються у підвищенні обізнаності та партнерських
ініціативах, а також належному використанні різних національних і
європейських програм.
Таким чином, можна виділити наступні основні напрями інноваційної
діяльності в сфері туризму і гостинності:
- Випуск нових видів туристичного продукту, ресторанного продукту,
готельних послуг і т.д .;
- Використання нової техніки і технології у виробництві традиційних
продуктів;
- Використання нових туристичних ресурсів, що раніше не
використовувалися. Унікальний приклад;
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- Подорожі туристів на космічних кораблях;
- Зміни в організації виробництва і споживання традиційного
туристичного, ресторанного продукту, готельних послуг і т.д .;
- Новий маркетинг, новий менеджмент;
- Виявлення і використання нових ринків збуту продукції (готельні та
ресторанні ланцюги).
Отже, інноваційна діяльність в сфері туризму спрямована на створення
нового або зміна існуючого продукту, на вдосконалення транспортних,
готельних та інших послуг, освоєння нових ринків, впровадження передових
інформаційних і телекомунікаційних технологій і сучасних форм
організаційно-управлінської діяльності. Інновації та нові інформаційні
технології стають визначальними факторами для конкурентоспроможності
індустрії туризму та активізації обмінів з іншими секторами економіки,
пов’язаних з ними.
Список використаної літератури
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закладів / В.С. Новиков. - М: Видавничий центр «Академія», 2007 - 208 с.
2. Слєпокуров А.С. Геоекологічні та інноваційні аспекти розвитку
туризму в Криму / Слєпокуров А.С. - Сімферополь: СОНАТ, 2000. - с. 79.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
Останнім часом туризм отримав значний розвиток і став масовим
соціально економічним явищем міжнародного масштабу. Швидкому його
розвитку сприяє розширення політичних, економічних, наукових і культурних
зв'язків між державами і народами світу.
В Україні темпи розвитку туристичної галузі послуг розвиваються не так
динамічно, як у світі.
На тлі бурхливого розвитку світового туризму закономірно постає питання
про роль України на світовому ринку туристичних послуг. Слід зазначити, що
об'ективно вона має всі передумови для інтенсивного розвитку внутрішнього та
іноземного туризму: особливості географічного положення та рельєфу,
сприятливий клімат, багатство природного, історико-культурного та
туристично - рекреаційного потенціалів. На тлі світового туризму, який набирає
потужність фантастично швидкими темпами, Україна виглядає досить скромно.
На сьогодні українські громадяни є інвесторами зарубіжних країн. Туризм, за
розрахунками фахівців, лише у вигляді податків міг би щороку приносити в
державну скарбницю до 4 млрд. Дол.
Вкрай несприятливі внутрішні умови розвитку при порівняно слабких
міжнародних позиціях економіки України примушують активно шукати
нестандартні шляхи виходу з кризи, засоби формування по-справжньому
міжнародною конкурентоспроможної національної економіки.
Безумовно, причини треба шукати в складній соціально-економічної
ситуації в державі, в невідрегульованості механізмів стимулювання
туристичної індустрії, відсутності ефективної стратегії розвитку цієї галузі як
на національному, так і регіональному рівнях. Але проблема является значно
ширшою. Питання стосується, напевно, не лише туристичної галузі України, а
взагалі шляхів залучення країн з перехідною економікою (до яких належить і
Україна) до могутнім інтеграційним процесам та конкурентоспроможності
таких економік на світовому ринку.
Брак інформації про Україну - одна з основних причин низьких темпів
розвитку туризму. Поліпшити ситуацію може участь фахівців і представників
турагенств у відомих світових туристичних виставках. Торік уряд вперше
ВП «МФ КНУКІМ»
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профінансував презентацію України на ярмарці туристичних послуг ITB в
Берліні. До 2020 року в Україні діятиме програма розвитку туризму. Вона
передбачає збільшення частини області в структурі ВВП з 1,5 до 14-ти відсотків
і інвестиції в більш ніж 11 мільярдів гривень. Держава виділить тільки сорок
мільйонів. Інші гроші внесуть приватні компанії.
Програма спрямована на розширення і поліпшення якості туристичної
інфраструктури України, спрощення процедури перетину кордону, зниження
податкового навантаження туристичних компаній.
Ситуація, яка склалася в туристичній сфері останнім часом, вимагає
активного пошуку засобів подолання кризових явищ та інтенсифікації
виробництва туристичного продукту, із забезпеченням необхідної якості.
Головними зовнішніми факторами, що стримують розвиток туризму в
Україні, є викликана млявістю і несподіванкою економічних реформ
несприятливих існуючих умов для підприємництва взагалі та туристичного
зокрема, недосконалість і навіть певна агресивність нормативно-правового поля
і, як наслідок, відсутність необхідних інвестицій для розвитку туризму - як
внутрішніх (через тривалої економічної кризи), так і іноземних (через
несприятливого інвестиційного клімату).
Несприятливість економічного клімату послужила причиною того факту,
що з майже 3000 українських туристичних підприємств, які мають дійсні
ліцензії на надання туристичних послуг, фактично на ринку працюють лише
близько третини.
Як вже зазначалося, саме ці зовнішні та внутрішні фактори можуть бути
базою, на основі якої будуть розроблятися пропозиції щодо виходу області з
кризового становища та слугувати показниками подальших напрямків її
розвитку.
Отже, підсумовуючи все вищенаведене, приходимо до досить простого
висновку. Так, можна з упевненістю стверджувати, що в галузі туризму
проблемним сьогодні є неефективне та нераціональне використання
відповідних ресурсів, сьогоднішній рівень розвитку туристичної індустрії не
відказали наявному потенціалу. Це є визначальним питанням, яке має
диференційовану структуру, складаючись, в свою чергу, з ряду інших, більш
конкретних питань. Так, до останніх можна віднести відсутність розвиненої
інфраструктури, низька якість обслуговування, відсутність якісної реклами та
глибинної інформації про готелі, санаторіях, турах по країні та послуги, які
надаються не на світовому рівні, значний податковий тягар і т. п.
Миколаївська область має невикористані рекреаційні та туристичні
ресурси, тому є однією з перспективних для розвитку туризму в Україні. Його
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потенціал та можливості формують морське побережжя, чисте навколишнє
середовище, багато культурна та історична спадщина.
У регіоні налічується 205 санаторно-курортних та оздоровчих закладів,
серед яких є санаторії і пансіонати відпочинку. В містах області функціонують
поряд 50 готельних установ. Кількість оздоровлених осіб в області щорічно
зростає. Кількість відпочиваючих в 2000 році склала 98947осіб,а в 2014році –
117798 осіб, тобто збільшилась в 1.2 рази.
Причин, які перешкоджають розвитку туризму в Миколаївської області,
накопичилось багато. Основними з них є несприятлива державна політика,
нерозвиненість туристичної інфраструктури та низький рівень матеріальної
бази.
В Миколаївській області багато недоторканих природних об’єктів, які
змогли б залучати відвідувачів. Також перспективним для області є зелений
туризм. Він дає поштовх для відродження й розвитку традиційної культури:
народної архітектури, мистецтва, промислів - усього, що складає місцевий
колорит Сільський відпочинок за рахунок збереження етнографічної
самобутності репрезентує Україну світові й приваблює іноземних туристів.
Як передумову успішного розвитку відпочинку в сільських етнографічних
районах треба розглядати формування ідеології відродження й розвитку всього
спектра традиційної культури, починаючи від форм господарських занять до
надбань духовної сфери, що діятимуть як сприятливі чинники для
індивідуального відпочинку в етнографічних районах України. І тим самим за
рахунок зеленого туризму відбуватиметься процвітання економіки.
Тому потрібно розвивати наявні туристичні ресурси області, залучати
інвестиції для розвитку об’єктів відвідування та проводити рекламну кампанію
як на рівні України, так і на міжнародному ринку туристичних послуг.
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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО
ТУРИЗМУ В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Упродовж останніх десятиліть екологічний туризм як форма відпочинку
стає популярним не тільки за кордоном, але й в Україні. Причому, темпи
зростання популярності екологічного туризму прямо пропорційні темпам
зменшення кількості незмінених природних та традиційних культурних
ландшафтів.
На думку фахівців, екологічний туризм здатний забезпечити економічну
та демографічну стабільність у сільських місцевостях та вирішити їхні
соціально-економічні проблеми, а також чинить позитивний вплив на
відродження, збереження і розвиток місцевих народних звичаїв, промислів,
пам'яток історії [1]. Однак розвиток екологічного туризму в окремих регіонах
України, серед яких і Херсонська область, ще не досить інтенсивний і потребує
розробки та реалізації заходів у науково обґрунтованих перспективних
напрямах.
Із урахуванням цього, метою нашого дослідження є дослідження
особливостей та перспективних напрямів розвитку екологічного туризму в
Херсонській області.
Екологічний туризм (екотуризм) – це туристична діяльність, метою якої є
пізнання особливостей малозмінених природних і традиційних культурних
ландшафтів за умови збереження ландшафтного різноманіття [2].
Основними територіями України, на яких активно розвивається
екологічний туризм є Карпатський регіон, Полісся, узбережжя Чорного моря та
українські степи. Одним із перспективних регіонів у цьому відношенні, на
нашу думку, є Херсонська область.
Херсонська область володіє багатими природними екотуристичними
ресурсами, серед яких мінерально-сировинні (солі Сивашу та лікувальні грязі),
водні (область омивається Чорним та Азовським морями, а також Каховським
водосховищем та затокою Сиваш) та лісові (порівняно незначні, площею до 200
тис. га).
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На Херсонщині функціонує 69 об’єктів природно-заповідного фонду,
зокрема біосферні заповідники Чорноморський (територія Голопристанського
району) та «Асканія-Нова» ім. Ф.С. Фальц-Фейна.
Особливо цінним екотуристичним об’єктом області є Олешківські піски,
які часто називають «Європейською Сахарою». Ця територія унікальна тим, що
є єдиним місцем в Європі, з пустельними ландшафтами площею понад 2 тис.
кв. км. Для Олешківських пісків характерні усі елементи справжньої пустелі –
піщані бархани, круті віражі спусків та підйомів, посушливий мікроклімат та
практична відсутність рослинності. На базі цієї території можливо
організовувати екологічні маршрути з активними способами пересування –
кінні, авто-, мото- та велотури.
Хороші перспективи у Херсонській області, на нашу думку, має
агротуризм, який може розвиватися на базі низки об’єктів сільського зеленого
туризму, серед яких історико-розважальний комплекс «Зелені хутори Таврії»,
бази зеленого туризму «Чайка», «Славутич», «Марійчина садиба», «Чумацька
Криниця», база-садиба сільського зеленого туризму «Білі зорі».
«Зелені Хутори Таврії» пропонують одноденні екскурсії за різними
маршрутами, корпоративний відпочинок та різноманітні квести. База зеленого
туризму «Чайка» організовує одноденні групові та сімейні тури. База зеленого
туризму «Славутич» забезпечує комфортний відпочинок у дерев’яних
євробудиночках зі всіма зручностями на узбережжі Каховського водосховища
та пропонує для відвідувачів такі додаткові послуги, як прогулянки на човні чи
катамарані, гра в теніс або у міні-футбол. «Марійчина садиба» пропонує
одноденні екскурсії, прогулянки на бричках по селу Іванівка, дегустацію
українських страв та майстер-класи по місцевих звичаях та традиціях. База
зеленого туризму «Чумацька криниця» запрошує відвідувачів на екскурсію в
Олешківські піски, організовує кейтерінг на природі та влаштовує різні свята та
фестивалі під відкритим небом (весілля, дні народження з елементами
народних обрядів та козацьких звичаїв). База-садиба сільського зеленого
туризму «Білі зорі» організовує одноденні, дводенні подорожі та тури
вихідного дня, на основі власноруч розроблених туристичних маршрутів, у
тому числі екологічного спрямування.
Загалом, туристичні організації регіону розробляють та пропонують
екологічні тури та одноденні поїздки на бази зеленого туризму в сільській
місцевості, подорож до заповідника «Асканія-Нова», прогулянки по Дніпру,
екскурсії на територію історико-розважального комплексу «Зелені Хутори
Таврії». Використання останнього, на наш погляд, у екологічних турах по
території Херсонської області є особливо перспективним.
ВП «МФ КНУКІМ»
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На нашу думку, для того, щоб активізувати розвиток екологічного
туризму в Херсонській області необхідно розповсюджувати інформацію про
екологічні тури та маршрути, про бази та об’єкти, на основі яких може
розвиватися екологічний туризм. Необхідним є створення нових багатоденних
екотуристичних мандрівок, адже в основному туристичні підприємства та
організації регіону пропонують подібні тури лише на один день.
Удосконалення наявної як загальної, так і туристичної інфраструктури, також
дозволить активізувати розвиток екологічного туризму в Херсонській області.
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ЗАГАДКОВЕ ТА НЕОПІЗНАНЕ ГОРОДИЩЕ МИКОЛАЄВА
Чи знаєте Ви, хто наші предки? Хто був першими жителями майбутніх
кораблебудівників?
Як вони жили,яким богам поклонялись? Люди старшого покоління
мабуть чули деякі факти про старовинне городище Дикий Сад, в той час, як
більшість молодих людей,навіть не знають і гадки не мають про його
існування. Частину таємниці я спробую відкрити Вам сьогодні.
Городище розташовано в історичному центрі сучасного міста Миколаїв у
місці злиття річок Інгул та Південний Буг. Площа городища сягає близько 3га.
Під час свого існування воно займало високу терасу лівого берега р. Інгул. В
плані городище має форму овалу, витягнутого по вісі з південного сходу на
північний захід. Відкриті архітектурні споруди розташовані вздовж річці Інгул
в три-чотири ряди та практично примикають одне до одного, створюючи таким
чином єдиний архітектурний комплекс, який розкинувся у формі дуги.
Конструктивно городище складалося з обмеженою ровом “цитаделі” – 15
приміщень, “передмістя” – 4 приміщення, “посаду” – 16 приміщень, 5
господарчих ям за межами приміщень, центрального майданчика “посаду” з 21
ямою господарчого та ритуального призначення) та зовнішнього рову, який
огороджував все городище.
У цій місцевості сад був закладений адміралом Крейгом під час його
управління містом. Назва сад отримав від диких дерев, які не приносили плодів.
Офіційно сад називався адміральський, але назва Дикий було народним, тому з
часом закріпилася. Сад дуже постраждав під час двох світових воєн. Місцеві
жителі у зв'язку з браком дров та вугілля вирубали його практично повністю.
Після Другої Світової війни від саду залишився пустир, на якому подекуди
росли кущі. Практично в цей же час місце, де знаходився сад було схильне
забудові, але назву за місцем закріпилося.
Городище відкрив археолог Феодосій Тимофійович Камінський 15 серпня
1927, регулярні дослідження місцевості почалися з 1990 року. Однією з перших
знахідок став бронзовий казан.
На цьому місці приблизно близько XII столітті до н. е. тому існувало
ВП «МФ КНУКІМ»
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укріплене поселення (у північній частині розкопаний фрагмент оборонної
стіни, одне з небагатьох, що збереглися з часу перехідного періоду від
бронзового до залізного віку.
Під час конкурсу «Сім чудес України» Дикий Сад потрапив у Топ-100.
На території городища археологи розкопали храмове приміщення
сонцепоклонників.
Також розкопали кілька ям, які, по всій видимості, мали ритуальне
значення. У них виявлені горщики із залишками їжі (швидше за все, також
ритуальної), а також кам'яні стріли у формі людини. Деякі з кам'яних
артефактів були малоазійського походження.
Влітку 2008 року на городищі був знайдений скарб, що складається з 12
сокир (кельтів). У червні 2009 року в городище Дикий Сад (на розі Набережної
і Артилерійській) археологи виявили унікальну знахідку. В ході проведення
досліджень в заповненні рову цитаделі городища був зафіксований кам'яний
фундамент другого мосту через рів. Ця знахідка є унікальною і остаточно
підтверджує той факт, що Дикий Сад був не просто поселенням ремісників,
землеробів і скотарів, а регіональним центром кінця ІІ тисячоліття до нашої ери
зі складною соціальною організацією. Нові відкриття дозволяють зробити
висновок, що Дикий Сад міг бути своєрідною «столицею» території від Дунаю
до Дніпра і від узбережжя Чорного моря до півночі сучасних Миколаївської,
Одеської та частково Херсонської областей.
Більша територія городища на сьогоднішній день не опізнана,так як вона
опинилась під водою. Саме тому, я пропоную звернути на це увагу, і в
майбутньому розвинути більш глибше дослідження підводного старовинного
міста.
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ТУРИСТИЧНІ ПРИНАДИ МИКОЛАЄВА: ІСТОРІЯ
СТАНОВЛЕННЯ І СУЧАСНІСТЬ
Миколаїв як місто виникло завдяки кораблебудування. і Спочатку він
будувався як кораблебудівна верф. Протягом XIX століття Миколаїв був
центром кораблебудування на Чорному морі, а також центром управління
Чорноморським флотом. Разом з тим Миколаїв вирізняється багатьма
туристичними принадами, серед яких миколаївський Яхт-клуб і зоопарк. Ці
місця мають як культурно-історичну, так і туристичну цінність.
Мета роботи – розглянути передумови та історичні аспекти
миколаївського Яхт-клуб і зоопарку, як туристичні принади Миколаївщини.
Миколаївський Яхт-клуб - один з найстаріших в Російській імперії - був
заснований в 1887 році завдяки ініціативній групі, з ад'ютанта Головного
командира Чорноморського флоту і портів Е.Н.Голікова, історика М.М.Аркас і
видного діяча науки В.В. Рюміна.
На березі урочища знаходились три джерела (джерела). Найбільший з них
носив назву Турецький (Султанський) фонтан. При реставрації палацу
Потьомкіна (в середині XIX століття), фонтан, як і весь палац, був
реконструйований в мавританському стилі. Потьомкінський палац був літньою
резиденцією головного командира Чорноморського флоту.
В кінці XIX століття частина землі Спасска була віддана Миколаївському
яхт-клубу. У 1904 році архітектором Леопольдом Роде було споруджено
будівлю в стилі італійського ренесансу. Від води його відділяла огорожа з
морських гармат, вкопаних в землю. Зараз ця будівля - міська пам'ятка.
Першими членами миколаївського яхт-клубу стали 66 осіб. Командорами
яхт-клубу були відомі люди: ад'ютант Головного командира Чорноморського
флоту і портів Е.Н.Голіков, командир миколаївського порту С.П.Тиртов,
історик і композитор М.М.Аркас.
До початку 1914року прапор Яхт-клубу об'єднував понад 300
спортсменів, а флотилія складалася з 109 судів. Щодня, дотримуючись морської
ритуал, у вісім ранку яхтсмени піднімали прапор, який з заходом сонця
опускався. У святкові та недільні дні яхти, які стоять на рейді і біля причалу,
прикрашалися прапорами розцвічування. Вечорами спалахували різнокольорові
лампочки, грав оркестр.
У буремні революції та громадянської війни (1917-1921 рр.) Кращі яхти
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були перегнані за кордон або спалені. У 30-ті роки ХХ століття Яхт-клуб
пережив друге народження. "З метою забезпечення масового відпочинку
трудящих" на території Спасска був побудований літній театр: сцена у вигляді
відкритої мушлі і майданчик з лавками. Тут організовувалися виступи артистів,
демонструвалися кінофільми.
Численні перемоги спортсменів в гонках найпрестижнішого рівня
зробили миколаївський клуб авторитетної школою в Радянському Союзі і в
усьому світі. Саме завдяки яхтсменам, закритий для іноземців місто знайшло
міжнародну популярність.
Окупація Миколаєва німецько-фашистськими загарбниками (19411944рр.) Завдала сильної шкоди Яхт-клубу. Після звільнення міста виявилося,
що майже весь вітрильний флот був викрадений в Румунію, а що залишилися
суду зруйновані. На рейді яхт-клубу не було жодної яхти. Але незабаром
почалося відродження парусного спорту, і вже в 1949 році в Миколаєві було
проведено Першість Радянського Союзу з цього виду спорту.
З 60-х до початку 80-х років минулого століття Яхт-клуб пережив період
небувалого спортивного підйому. Гучні перемоги миколаївських спортсменів
на міжнародних змаганнях, навколосвітню подорож миколаївського яхтсмена
Бориса Немирова сприяли популярності парусного спорту і прославлянню
міста Миколаєва.
Миколаївський зоопарк – один із найстаріших зоопарків України –
заснований в 1901 р. головою міської думи Миколою Павловичем
Леонтовичем. Основою зоопарку була його колекція, в якій зібрано риб,
плазунів, екзотичних птахів, ссавців.
Нині це один із найзатишніших куточків міста. Своє новосілля на новій
території зоопарк відзначив в 1976 р.
Колекція тварин зоопарку налічує 2500 екземплярів, понад 360 видів
тварин, 107 з яких занесені до Червоних книг, у тому числі 20 видів – до
Червоної Книги України. На території зоопарку ростуть і радують відвідувачів
понад 80 видів дерев і кущів, багато з яких спеціально завезено з ботанічних
садів України і Росії.
Зоопарк – улюблене місце відпочинку жителів і гостей міста. Його по
праву можна назвати зоодендропарком.
Перед входом до зоопарку стоїть чудова скульптура - Мауглі і його
вірний друг пантера Багіра, які стрімко біжать (скульптори Юрій Андрійович і
Ірина Вікторівна Макушини).
Ця візитна картка зоопарку стала його емблемою, символом єдності
людини і дикої природи.
Музей суднобудування і флоту створено в 1978 році і є єдиним таким
музеєм в Україні. Старовинний будинок, у якому розташовано музей, є
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пам’яткою історії та архітектури кінця XVIII – першої половини ХІХ ст.
Побудований у стилі раннього російського класицизму, він служив
канцелярією та помешканням головних командирів Чорноморського флоту
протягом 1794-1900 рр.
Свого часу тут мешкали та працювали адмірал М.С.Мордвінов,
О.С.Грейг, М.П. Лазарев, Г.І. Бутаков, М.А.Аркас.
Експозиція музею розміщується у дванадцяти залах і налічує близько
трьох тисяч музейних предметів.
У 1981 році групі творців музею було присвоєно високу урядову
нагороду – Державну премію України ім. Т.Г. Шевченка.
Сьогодні музей суднобудування і флоту – один із найпопулярніших
історико-культурних центрів міста.
У грудні 1913 року відкрито Миколаївський міський природноісторичний музей. Розміщувався він у приватному будинку, який знаходився на
розі Великої та Малої Морської. Основою колекції стала колекція
Е.П.Францева, який більше 40 років збирав предмети зоології, ботаніки,
мінералогії. Після його смерті спадкоємці безкоштовно передали весь музей на
користь Миколаєва. Першим директором був призначений С.І.Гайдученко.
Фонди музею значно поповнились за рахунок розкопок Ольвії та приватних
колекцій. 1920р. музей перейменували на історико-археологічний. З 1920 по
1936 рр. він розміщувався у будинку гауптвахти та Адміралтейського собору,
потім переїхав в будинок на вулиці Інженерній, 1. Вже перед початком Великої
Вітчизняної війни музей розмістився по вул. Декабристів. Експозиція
функціонувала і в період окупації міста фашистами. Тут навіть була створена
підпільна антифашистська група. З 1950р. музей носить назву обласного
краєзнавчого. Сьогодні його "експозиційний запас" становить більше 160 тисяч
предметів.
Аналіз та узагальнення літературних джерел вказує на високу цінність як
для Півдня України, так і для всієї країни ряду пам’яток історико-культурного
характеру, зокрема Миколаївський зоопарк, Миколаївський Яхт-клуб,
Краєзнавчий музей і Музей суднобудування і флоту. В подальшому ми
розглянемо такі принади Миколаєва, як астрономічна обсерваторія, Шуховська
вежа, Миколаївські катакомби.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ НА МИКОЛАЇВЩИНІ:
ІННОВАЦІЙНИЙ ТУРПРОЕКТ «В СЕЛО ЗА СПОГАДАМИ»
На сьогоднішній день, сільський зелений туризм – явище для України
досить нове, неординарне і трактується по-різному. Саме тому між фахівцями в
сфері туризму ще й досі тривають дискусії щодо визначення змісту таких
понять як сільський зелений туризм, еко – та агротуризм, відпочинковий
туризм, екоагротуризм, а також багато авторів розуміють одне і теж під різними
поняттями. Так, згідно із ст. 1 проекту Закону України «Про сільський зелений
туризм» сільський зелений туризм являє собою відпочинковий вид туризму,
що передбачає тимчасове перебування туристів у сільській місцевості (селі) та
отримання ними послуг сільського зеленого туризму [3].
За визначенням Міжнародної спілки екотуризму, сільський зелений
туризм визначається як спрямована мандрівка в сільську місцевість з метою
ознайомлення з місцевою культурою та історією природного середовища, яка
порушує цілісності екосистеми, при цьому робить охорону природніх ресурсів
вигідною для сільських мешканців[4].
Міжнародний Союз охорони природи визначає даний вид туризму як
мандрівку з відповідальністю перед навколишнім середовищем по відносно
незайманих територіях з метою вивчення і насолоди природою, що сприяє її
охороні, чинить «м`який» вплив на навколишнє середовище, забезпечує
активну соціально-економічну участь місцевих мешканців у збереженні
природи та отриманні ними переваг від цієї діяльності [5].
На думку вченого Кузика С.П. сільський зелений туризм – це проведення
вільного часу в сільському середовищі, якому притаманна відповідна забудова,
сільський побут, мальовничий ландшафт тощо. Зелений він тому, що
туристичні заняття у вигляді пішохідних і кінних прогулянок, спортивних та
оздоровчих подорожей (в тому числі полювання і рибальство) відбуваються у
сільській місцевості серед живої зеленої природи [2, с. 104].
Горішевський П.В., Васильєв В.В. та Зінько Ю.В., у своїх наукових
дослідженях наголошують, що сільський зелений туризм - це відпочинковий
вид туризму, сконцентрований на сільських територіях, який передбачає
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розвиток туристичних шляхів, місць для відпочинку, агарних і народних музеїв,
центр з обслуговування туристів з екскурсоводами [1, с. 16].
Нині, в Україні існує три різновиди сільського зеленого туризму, а саме:
агро- та екотуризм і відпочинковий туризм. Важливою фігурою в забезпеченні
функціонування зазначених видів туризму виступає сільська родина, яка надає
житло, забезпечує харчування і знайомить з сільською місцевістю.
Отже, розглянемо види сільського зеленого туризму. Агротуризм – вид
сільського зеленого туризму, як пізнавального так і відпочинкового характеру,
пов`язаний з використанням підсобних господарств населення або земель
сільськогосподарських підприємств, які тимчасово не використовуються в
аграрній сфері.
Екотуризм – науково-пізнавальний вид сільського зеленого туризму,
переважно в сільській місцевості, розташованих у межах території
національних парків, заповідних зон, природних парків, де передбачено
обмеження щодо навантаження на територію та регламентовано види
розважального відпочинку.
Відпочинковий туризм – вид сільського зеленого туризму, базою
розвитку якого є капітальний житловий фонд на садибах господарів та наявні
природні, рекреаційні, історико-архітектурні й інші надбання місцевості.
Варто визначити, що позитивний вплив сільського зеленого туризму на
вирішення соціально-економічних проблем села полягає передусім у тому, що
він розширює сферу зайнятості селян, особливо жінок, і надає селянам
додатковий заробіток. Сільський туризм в Україні розширює можливості
зайнятості сільського господаря не тільки у виробничій сфері, але й сфері
обслуговування. При певному нагромадженні числа відпочиваючих з`являеться
потреба в задоволенні різноманітних запитів, а це в свою чергу, стимулює
розвиток сфери послуг: транспортних, відпочинково-розважальних, служби
побуту, зв`язку, торгівлі тощо.
Розвиток сільського туризму спонукає до поліпшення благоустрою
селищ, тобто сільських садиб, вулиць, а також він стимулює розвиток
соціальної інфраструктури. На першому етапі обслуговування відпочиваючих
відбувається за допомогою існуючого житлового фонду з використанням
місцевих рекреаційних ресурсів. Та з часом за рахунок коштів, які надходять
від цієї діяльності ті, хто нею займаються, починають робити вклади у
поліпшення комунального облаштування житла, вулиць. Об`єднаними
зусиллями вони поліпшують сферу обслуговування, що є вагомим внеском у
розвиток села.
Сільський туризм позитивно впливає на відродження, збереження і
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розвиток місцевих народних звичаїв, промислів, пам`яток історико-культурної
спадщини. Проявляючи інтерес до цих надбань народної культури, живителі
міст, що відпочивають на селі,розкривають місцевим жителям їх справжню
цінність, популяризують їх у своїх краях і таким чином допомагають їх
збереженню морально, а подекуди й матеріально.
Особливо цікавим може бути відпочинок у селі тоді, коли до нього
долучаються цікаві екскурсійні маршрути, що розкривають витоки та джерела
народної культури та мистецтва, літератури, української духовності в цілому.
Це й є ознайомлення з численними центрами народних художніх промислів,
ткацтва, вишивання, гончарства, малярства, різьблення по дереві, лозоплетіння.
У Миколаївській області існують всі необхідні сприятливі умови для
подальшого перспективного розвитку сільського зеленого туризму (СЗТ).
А саме:
- географічне та геополітичне розташування;
- історична національна особливість регіону;
- існування досвіду прийому відвідувачів;
- наявність природних рекреаційних ресурсів;
- наявність пам`яток, історична спадщина міст і сіл, збереженість
культури та народних ремесел;
- наявність виходу до Чорного моря;
- розробка туристичних маршрутів;
- розробка районних програм розвитку сільського зеленого туризму;
- визнання на рекреаційно-туристичних ринках, у т.ч. міжнародних
(Молдова, Білорусія, Латвія, Румунія), відносно позитивного іміджу регіону;
- чисте навколишнє середовище, порівняно не високе забруднення в
наслідок аварії на ЧАЕС;
- розвинута транспортна мережа;
-зростання
якості
та
асортименту
рекреаційно-туристичних
послуг,тенденції до нарощування обсягу наданих послуг;
- визнання туристичної сфери одним із пріоритетних напрямів розвитку
сільської економіки.
З відси ми маємо певні можливості для розвитку СЗТ:
- розвиток сільського зеленого туризму значно збільшить доходи селян,
що поліпшить економічний розвиток сіл Миколаївщини;
- розвиток несільськогосподарських видів підприємницької діяльності;
- приїзд туристів сприятиме більшому піклуванню, а відтак, кращому
збереженню культурно-історичних пам`яток регіону;
- створення нових робочих місць в сфері обслуговування, медицини,
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транспортні мережі, які зможуть надати роботу і випускникам ВНЗ;
- покращення технології обслуговування рекреантів і туристів.
Позитивний імпульс розвитку СЗТ очікується й від реалізації проекту
«Туристичне Приінгулля», маршрут якого «Миколаїв – Гур`ївка – Миколаїв”.
Вважатимемо, що ефективній дії зазначеного проекту буде сприяти
розроблений нами план відкриття комплексу СЗТ «Рибацька хата» с. Гур`ївка,
Новоодеського району, Миколаївської області, основними цілями якого є:
розвиток сільської економіки, шляхом створення додаткових робочих місць,
розвитком сервісної інфраструктури, покращення привабливості регіону,
залучення як вітчизняних, так і іноземних інвесторів. Основні характеристики
комплексу СЗТ, який включає: споруди (для проживання туристів); етномузей
українського побуту; медичний пункт; дитячий майданчик; ресторан
української кухні, традиційних страв регіону; прогулянковий катер; магазин з
рибацьким приладдям; сувенірні кіоски; мікроавтобус.
Основною гордістю запропонованого сільського дворика “Рибацька хата”
має стати “етномузей”, який уособлює в собі історію і далеке минуле наших
дідів та прадідів, зберігає та розкриває туристам звичаї та традиції українського
народу. Пропонуються пішохідні і велосипедні маршрути під керівництвом
інструктора.
Відкриття такої садиби є інвестиційно-привабливим, оскільки в регіоні
відсутні даного типу садиби, що забезпечується прибутковістю інвестицій в
галузь. Більше того, відкриття такого “сільського дворика” буде привабливим
не лише для українських, але й для іноземних туристів, які матимуть змогу
завчасно забронювати місця, відвідати історичні та визначні місця,
ознайомитись з культурою та побутом українського народу.
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ТУРИЗМУ
В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Інвестиції відіграють значну роль у підтримці, функціонуванні та
динамічному розвитку, як всієї економіки країни, так і різних її галузей.
Розвиток туристичної галузі України може бути мультиплікатором для
розвитку економіки регіонів, реалізації їх багатого природного і культурного
потенціалу.
Розвиток індустрії туризму неможливий без вирішення таких проблем, як
– недостатній розвиток туристичної інфраструктури, значний моральний і
фізичний знос існуючої матеріально-технічної бази, низька підготовка кадрів,
відсутність брендів регіонів. Це все потребує величезних фінансових витрат, в
тому числі і інвестиційних. У зв'язку з цим інвестиційна складова має особливе
значення в процесі розвитку.
Через анексію Криму Російською Федерацією, Україна має
диверсифікувати свої туристичні потоки. У зв’язку з цим постає питання
перспектив розвитку та інвестування у північне Причорномор’я, а зокрема, у
Миколаївську область.
Миколаївська область має багаті невикористані рекреаційні та туристичні
ресурси, тому є однією з перспективних для розвитку туризму в Україні.
Туристичний потенціал формують морське узбережжя, чисте навколишнє
середовище, багата культурна та історична спадщина. У регіоні налічується 205
санаторно-курортних та оздоровчих закладів, серед яких є санаторії і
пансіонати відпочинку. В містах області функціонують поряд 50 готельних
установ. Кількість туристів, що були обслуговані суб’єктами туристичної
діяльності області за 2013 рік склала 19003 чоловік. [1] Залучення інвестицій у
туристичну сферу в Миколаївській області має відбуватися за найбільш
перспективними напрямами: екотуризм, заповідні зони та ландшафтні парки,
розвиток курортів північного Причорномор’я. Найбільш інвестиційнопривабливими курортами Миколаївської області є: с. Коблеве – найбільший
морський курорт на території області, м. Очаків – кліматичний курорт,
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санаторії і будинки відпочинку Очакова гарні для сімейного дозвілля,
Рибаківська курортна зона, яка спеціалізується на дитячому й сімейному
відпочинку, Кінбурнська коса – унікальна територія, яка не має аналогів в
Україні. Півострів, який омивається з півночі - Дніпро-Бузьким лиманом, із
заходу – Чорним морем, з півдня Ягорлицькою затокою. Також привабливими
для екотуризму є такі заповідні зони як: Регіональний ландшафтний парк
«Гранітно-степове Побужжя», Природний заповідник «Єланецький степ»,
Тилігульський регіональний ландшафтний парк.
Для залучення інвестицій в сферу туризму Миколаївська область має
зробити наступні кроки: сформувати регіональний конкурентоспроможний
туристичний продукт, розробити регіональну програму розвитку туризму і
курортів Миколаївської області, організувати на території області інформаційні
центри, розробити туристичну карту – путівник Миколаївської області,
популізувати туристичний потенціал області на національному і міжнародному
рівнях [2].
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СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В
МИКОЛАЇВСЬКОМУ РЕГІОНІ
Туризм проявляється як форма суспільного споживання специфічних благ,
послуг та товарів, що об'єктивно розвинулась внаслідок соціологізації
відтворювальної функції, утворивши галузь діяльності зі створення цього
специфічного продукту та організації його споживання, яка за кінцевим
призначенням та характером діяльності належить до споживчих галузей
господарства.
Миколаївська область має унікальне географічне положення, яке
визначається сусідством із чотирма областями – Одеською, Кіровоградською,
Дніпропетровською та Херсонською, оточенням з півдня теплими водами
Чорного моря, сприятливим помірно-континентальним кліматом, сприяє як
економічному, так і природно-рекреаційному та туристичному розвитку.
Питання розвитку туристично-рекреаційного комплексу на Миколаєвщині –
досить актуальне питання за умов ситуації, що склалась на сьогоднішній день.
Справжньою окрасою Миколаївщини є її природо-заповідний та
природоохоронний фонд. На сьогоднішній день на території Миколаївської
області знаходяться частина Чорноморського біосферного заповідника, два
Національних природних парки «Бузький Гард» (регіональний ландшафтний
парк «Гранітно-степове Побужжя») та «Білобережжя Святослава»
(регіональний ландшафтний парк «Кінбурнська коса»),один природний
заповідник (Єланецький степ), два регіональні ландшафтні парки
(Приінгульський та Тилігульський) та 46 заказників.
На мою думку, найбільше уваги заслуговують Національний природний
парк «Бузький Гард» та «Білобережжя Святослава».
Гранітно-степове Побужжя – одна з найдавніших ділянок суші Євразії, яка
не поринала в морські глибини вже протягом 60 мільйонів років та відігравала
роль одного із центрів Причорномор’я. Звідси і знача кількість унікальних
об’єктів живої природи. Територія надзвичайно багата на археологічні пласти.
Всього у долині Південного Бугу між селами Мигія та Олександрівка виявлено
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98 археологічих пам’яток.
Територія парку тісно пов’язана з останнім у Європі світським лицарським
орденом – Військом Запорозьким Низовим та його державою, знаменитою на
весь світ Запорозькою Січчю.
Каньйон Південного Бугу має унікальний рекреаційно-оздоровчий
потенціал. Тут зосереджені значні запаси лікувальних радонових вод. В
урочищі Протіч розташована одна з найкращих у Європі природних трас
водного слалому. Територія парку є об’єктом наукових досліджень, місцем
пізнавальних і навчальних екскурсій, базою для проведення рольових практик.
Кінбурнська коса – смужка суші, яка тягнеться зі сходу на захід паралельно
материку, відокремлюючи Діпро – Бузький лиман від Чорного моря. Цей
півострів довгий (близько 40 кілометрів) і вузький, найширше місце коси – не
більше десяти кілометрів, а у найвужчому місці однією ногою можна стати в
море, а іншою – у лиман. Тут спостерігається значна кількість ендемічних
рослин, а також рідких і зникаючих видів, що знаходяться під охороною.
Миколаївська область має вигідне фізико-географічне положення для
розвитку туристичної галузі. Клімат помірно-континентальний з м'якою зимою
і жарким посушливим літом. Корисні копалини представлені головним чином
нерудним комплексом.
У Миколаївській області функціонує потужна транспортна система до
складу якої входять: залізничний, автомобільний, морський, річковий,
трубопровідний, електронний та повітряний транспорт.
Область має потужні природно-рекреаційні ресурси: сприятливі кліматичні
умови, значні водні ресурси, у тому числі акваторія Чорного моря та лимани,
багатий та різноманітний тваринний та рослинний світ.
Наявність вищенаведених ресурсів дає можливість для розвитку багатьох
видів активного туризму – пішохідного, велосипедного, кінного, дайвінгу,
яхтингу. Також пріоритетним є розвиток зеленого туризму.
На жаль, в Миколаївській обл. існують певні проблеми, які пов'язані з
екологічним станом території, недостатнім фінансуванням туристичної галузі
та застарілою ресурсною базою.
Проте в краї є всі необхідні складові для розвитку туристичної індустрії:
сприятливі економічні та природні умови, потужна рекреаційна база, трудові
ресурси. Тому автор може констатувати що Миколаївська обл. є перспективним
регіоном для розвитку туризму, але її туристичний потенціал можна
використовувати набагато ефективніше.
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Лопата Д., студентка
Науковий керівник: Фастовець О. О.,
к.п.н., Національний університет
фізичного виховання та спорту
України, м. Київ
ТЕНДЕНЦІЇ У РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНО-ПІЗНАВАЛЬНОГО
ТУРИЗМУ НА ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ
Івано-Франківщина також багата на історико-культурну спадщину. За
кількістю пам’яток архітектури та містобудування область одна з найменших за
територією та населенням посідає друге місце в Україні. В даний час в області
під охороною держави перебувають 1360 пам’яток архітектури, в т. ч. 87
пам’яток національного значення, переважна більшість з яких – це пам’ятки
дерев’яної і мурованої архітектури [2; с. 117]
Велику цінність мають історичні сакральні споруди. Тут, окрім
збережених чи відновлених пам’яток (храм святого Пантелеймона XII ст.,
церква Різдва Христового XIII-XVIII ст., Успенська церква XVI ст., літописні
Галичина могила та Княжа криниця), є ще фундаменти 14 церков XII-XIII ст.,
залишки печерних монастирів, фортифікаційних споруд тощо.
Перспективним є включення до програм перебування туристів відвідання
замків, які збереглися на території області але потребують ретельної
реставрації. Серед фортифікаційних укріплень Івано-Франківської області
привертають увагу розташовані на берегах Дністра Раковецький і
Чернелицький замки в Городенківському районі.
Раковецький замок було збудовано в середині XVII ст. біля с. Раковець. У
1657 р. замок витримав облогу козаків, а через 10 років татар, але 1676 р. був
пошкоджений турецькою навалою. Після відбудови він продовжував
виконувати оборонну функцію але у 1763 р. було остаточно зруйновано. До
наших днів збереглися оборонна вежа та залишки фортечної стіни. Значно
краще зберігся Чернелицький замок у східній частині смт. Чернелеці. Цей
замок було зведено в середині XVII ст. вроцлавським воєводою Михайлом
Чарторийським. Першого руйнування він зазнав під час визвольної війни
українського народу під проводом Богдана Хмельницького, але в 1659 р. був
відбудований. Удруге постраждав під час турецької агресії 1672-1676 рр.
Центральна оборонна вежа має арочний в’їзд із порталом, оздобленим білим
каменем, над яким на фронтоні збереглися залишки шляхетського гербу [1; с.
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30]. Особливе місце займає Червоногрудський замок. Замок з’явився ще за
літописних часів, а у XIX ст. його було перебудовано на вишуканий палац у
романтичному стилі неоготики. До нашого часу збереглися дві білокамінні вежі
з зубцями-мерлонами на верхівках.
Івано-Франківщина є батьківщиною багатьох видатних діячів. На
просторах Івано-Франківської області народилися керівник опришківського
руху О. Довбуш, сподвижник Б. Хмельницького С. Височан, письменники
І. Вагилевич, В. Стефаник, М. Черемшина, Л. Мартович, М. Підгірянка,
мистецтвознавець
С. Гординський,
композитор
А. Кос-Анатольський,
художники Я. Пстрак та В. Касіян, скульптори М. Бринський та Г. Крук,
провідні діячі національно-визвольного руху Д. Вітовський та С. Бандера. Ці
особистості внесли великий вклад в історико-культурний потенціал краю.
Івано-Франківщина відома як одна з етнічно найоднорідніших областей
України, частка українців становить 94,7 % від усього населення. Завдяки цій
обставині та периферійному положенню області тут впродовж багатьох століть
зберігаються автохтонні традиції народної української культури. У
етнографічних районах краю збереглися різні види художніх народних
промислів і ремесел (різьбярство, кушнірство, писанкарство, мосяжництво,
кераміка, ткацтво, вишивання, лимарство, боднарство, сироваріння тощо).
Дерев'яні гуцульські й бойківські церкви, ґражди, малі архітектурні форми
відомі в усьому світі. Визначним центром гуцульського мистецтва є Косів. І
зарубіжні, і вітчизняні туристи вважають за необхідне відвідати знаменитий
косовський ярмарок та придбати для себе мистецькі вироби. Популярними
серед туристів є Коломия, Верховина, Болехів.
На території області розташовані численні музеї та їх кількість постійно
зростає. За даними Головного управління статистики в Івано-Франківській
області якщо у 1995 р. було 8 музеїв які відвідали 199,2 тис осіб, то через десять
років у 2005 р кількість музеїв вже становила 18, а численність відвідувачів –
447,5 тис. У 2014 році кількість музеїв зросла до 24, а чисельність відвідувачів
– 450,5 тис. Чисельність екскурсантів на внутрішньому ринку ІваноФранківщини 2014 р. досягла 1019836 осіб [3].
Відомою туристичною атракцією є Івано-Франківський обласний
краєзнавчий музей, який займає будівлю міської ратуші у центрі ІваноФранківська. Фонди Івано-Франківщини налічують понад 110 тис. одиниць з
поміж яких: етнографічна, археологічні, палеонтологічні, філателістична (одна
з найбільших в Україні – понад 25 тис. одиниць зберігання), нумізматична
колекції. Також у фондах музею документи, стародруки XVII-XVIII ст. ікони,
зброя, живопис XIX-XX ст. тощо. Експозиція музею детально ознайомлювати
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туристів з природою, культурою, історією та побутом Прикарпаття.
Один із надзвичайно цікавих музеїв є історико-меморіальний музей
Степана Бандери, присвячений особистості, іменем якої називався національновизвольний рух 1940-50-х рр. ХХ ст. за побудову та утвердження української
держави. Експозиція музею ілюструє державотворчі процеси початку ХХ ст.,
розкриває середовище в якому ріс і виховувався Степан Бандера, а також
постать Провідника ОУН, його життя та революційну діяльність.
Щороку тисячі туристів відвідують Прикарпаття, щоб прийняти участь в
різноманітних фестивалях, ярмарках, виставках. На протязі 20 років
відбувається фестиваль гуцулів, на який приїжджають з різних країн Молдови,
Румунії, Польщі, Естонії, США. Під час проведення цього фестивалю
відбуваються виступи народних танцювальних колективів, працюють майстри
народного мистецтва, відбувається дегустація національних страв.
Також користується популярністю фестиваль Медовий Спас у Коломиї,
під час якого обмінюються досвідом бджолярі з усієї України та напрацьовують
спільну стратегію дій щодо подальшого розвитку бджільництва на теренах
нашої держави.
Отже, Івано-Франківська область має значний потенціал для розвитку
історико-культурного туризму. Перспективними напрямами є залучення музеїв
до екскурсійної діяльності, відновлення замків та інших фортифікаційних
споруд, розвиток фестивального туризму.
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Лук’яненко Ю.М.
Студентка, Миколаївський
міжрегіональний інститут розвитку
людини ВНЗ «Університет "Україна"»,
м. Миколаїв
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Тенденції сучасного розвитку економічної ситуації в Україні
характеризуються високим динамізмом, активізацією структурних зрушень на
користь сфери послуг, загостренням конкурентної боротьби. Такі явища, як
комплексність, взаємодоповнюваність та взаємопричинність процесів у
зовнішньому середовищі обумовлюють необхідність наукового пошуку нових
механізмів і методів стратегічного управління, стрижнем якого є стратегія
розвитку підприємства.
Питанням теорії та практики формування стратегії присвячені праці
провідних учених: І. Ансоффа, І.О. Бланка, В.О. Василенка, Х. Віссеми,
В.М. Геєця, П. Друкера, М.М. Єрмошенка, В.Г. Герасимчука, У. Кінга,
М.І. Круглова, Ф. Котлера, А.А. Мазаракі, Г. Мінцберга, Н.К. Моісеєвої,
А.П. Наливайка, В.В. Пастухової, М. Портера, А.А. Томпсона та інших.
В умовах трансформаційних змін недостатньо дослідженою є проблема
формування стратегії розвитку підприємств сфери послуг. До цього
господарського сегмента належить ресторанне господарство, яке розглядається
здебільшого як перспективне з точки зору прибутковості й динамічності
розвитку.
Сучасний стан господарювання вітчизняних підприємств ресторанного
господарства характеризується нестійкими тенденціями розвитку, що в
основному
обумовлюється
нестабільністю
зовнішнього
середовища,
неузгодженістю процесів, які відбуваються всередині підприємств та не
адекватному ринковим вимогам управлінню господарською діяльністю. Для
забезпечення ефективного функціонування підприємств ресторанного
господарства господарства виникає необхідність наукового обґрунтування
стратегій їх розвитку. Формування стратегії розвитку підприємств
ресторанного господарства повинна базуватися на комплексному та
системному підході до вирішення проблем взаємоузгодження і збалансування
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їх розвитку з зовнішнім та внутрішнім середовищем.
Вітчизняним підприємствам ресторанного господарства господарства в
сучасних економічних умовах притаманний екстенсивний шлях розвитку при
загальних деклараціях про необхідність переходу до інтенсивних складових
зростання. При такому шляху розвитку зміни у даній сфері діяльності
відбуваються в основному без істотного поліпшення результатів
господарювання, тобто характер змін є поступовим і характеризується
ототожненням стратегії розвитку з пасивним реагуванням підприємств на
поточні зміни у зовнішньому середовищі.
Складність формування стратегії розвитку полягає у тому, що при різних
теоретико-методологічних підходах цей процес розглядається з конкретної
позиції, а саме, формування стратегії як: процес осмислення; формальний
процес; аналітичний процес; процес передбачення; ментальний процес; процес,
що розвивається; колективний процес; реактивний процес; процес
трансформації. Однобічність трактувань обумовлює змістовні інтерпретації
поняття «стратегія» підприємства за різними ознаками. У зв’язку з цим
необхідно узагальнити позицій щодо формування стратегії підприємств за
парадигмами стратегічного управління: стратегічної раціональності (процес
формування стратегії має прескриптивний –вказівний, нормативний характер) і
стратегічної поведінки (процес характеризується дескриптивним – описовим
спрямуванням).
Враховуючи різноманітність стратегій, слід зазначити, що одним з
найбільш коректних підходів до формування стратегій розвитку є ієрархічний,
який відображає рівні управління підприємства та характер взаємозв'язку із
зовнішнім оточенням. Процес формування стратегії розвитку підприємства
розглядається з цих позицій як послідовна операціоналізація на загальну, ділову
(бізнес-стратегію) та портфель функціональних субстратегій. При цьому
суттєвим моментом є використання теорії ситуаційних факторів.
В процесі формування стратегії розвитку ресторанного господарства
домінуючим елементом повинно бути стратегічне мислення, яке спрямовує
підприємство до постійного творчого пошуку, втілення новаторських ідей в
усіх аспектах діяльності.
Суттєвий вплив на розвиток підприємств також має сукупність факторів
макро-, мезо- та мікросередовища. Підприємства ресторанного господарства
вони відіграють неоднакову роль і можуть впливати на його діяльність
позитивно, негативно або залишитися нейтральними. Комбінаційний склад
чинників, їх варіації, вагомість та інтенсивність впливу залежать від цілей
підприємства, організаційної структури, виробничих і комерційних зв’язків.
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Запровадження принципово нового напряму діагностування підприємств
ресторанного господарства за форматами господарської діяльності у поєднанні
з багатоступеневим аналізом факторів дозволить отримати методичний апарат
для аналітичної оцінки і обґрунтування імператив у процесі формування
стратегії розвитку підприємств готельного господарства.
Отже, структурне реформування економіки України на користь галузей
невиробничої сфери обумовлює необхідність наукового обґрунтування
стратегії розвитку підприємств ресторанного господарства в умовах ринкового
середовища.
Напрями розвитку підприємств ресторанного господарства повинні
визначатися через призму спроможності їх адаптації до вимог зовнішнього
середовища. Тому основним змістом формування стратегії розвитку
підприємств ресторанного господарства є визначення перспективних напрямів
господарської діяльності на основі постійного моніторингу підприємницького
середовища, органічного оволодіння стратегічним мисленням і методами
управління, розрахованими на перспективу.
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ТУРИСТИЧНА ГАЛУЗЬ МИКОЛАЇВЩИНИ: СУЧАСНИЙ
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Розвиток туризму на Миколаївщині в умовах ринкової економіки набуває
пріоритетного значення. Туризм може і повинен стати сферою реалізації
ринкових механізмів, джерелом поповнення місцевих бюджетів, створення
нових робочих місць, засобом загально доступного і повноцінного відпочинку
та оздоровлення. Світовий досвід показав, що туризм – повноправний і над
прибутковий компонент ринкової економіки.
Аналіз наукових праць свідчить, що науковці приділяють більше уваги в
цілому Україні і найбільш привабливим територіям у рекреаційному аспекті.
Дослідженню розвитку туристичної галузі приділяють увагу наступні вчені:
В.Ф. Буйленко, В.К. Кіптенко, Д.А. Корнева, К.О. Соколова.
Метою дослідження є дослідження сучасного стану туристичної
інфраструктури й визначення перспектив її розвитку в Миколаївському регіоні.
За інформацією опублікованою Головним управлінням статистики в
Миколаївській області пріоритетним напрямом туристичної діяльності
впродовж 2014 року був виїзний туризм, на який припадало 83% туристів, на
внутрішній туризм припадало 17%, на в’їзний – 0%, що відрізняється від
аналогічного періоду 2013 року, коли на виїзний туризм припадало 49%
туристів, на внутрішній – 24%, на в'їзний – 27 відсотків. Так впродовж 2014
року туристичними операторами Миколаївської області надано послуги лише
9148 туристу (на 9845 осіб менше, ніж у 2013 р.) і 1049 осіб екскурсантів (на
1214 осіб менше, ніж у 2014 р.), в тому числі за видами туризму: в'їзний – 0 (у
2013 році 5108 осіб); виїзний – 7582 особи (на 1780 особу менше, ніж за 2013
рік); внутрішній – 1566 осіб (на 2967 осіб менше ніж за 2013 рік).
На території області діють 316 колективних засобів розміщення на 32442
місць, з них: готелів та аналогічних засобів розміщення – 89 (2878 місць);
спеціалізованих засобів розміщення – 226 (29564місць), 35 дитячих оздоровчих
таборів на 8991 місць, 3 аквапарки та 1 дельфінарій, які головним чином,
зосереджені в рекреаційно-оздоровчих зонах Березанського та Очаківського
районів, а також в місті Очаків.
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Згідно з Державним реєстром суб’єктів туристичної діяльності за станом
на 01.10.2015 р. у Миколаївській області зареєстровано 10 суб’єктів тур
операторської діяльності (туроператорів) та 65 туристичних агентів.
В області діють 2020 підприємств ресторанного господарства, з них:
кафе, закусочних, буфетів (кіосків), літніх майданчиків – 1508, барів – 297,
ресторанів – 44, їдалень – 171.
Дослідження показує, що за останні роки відсутні показники позитивного
зростання кількості туристів, що відвідали об’єкти нашого регіону, отже у цієї
сфери повинні бути додаткові напрямки стимулювання діяльності. Серед
основних причин гальмування розвитку галузі слід відзначити: недосконалість
системи державного регулювання туристичної діяльності; високий рівень
податків; низький рівень інвестицій у розвиток матеріальної бази туризму;
невідповідність туристичних закладів міжнародним стандартам; недостатнє
забезпечення туристичної галузі кваліфікованими спеціалістами; вкрай
незадовільний стан транспортної інфраструктури; низька поінформованість
потенційних споживачів туристичного продукту. Для забезпечення
ефективності функціонування туристичної галузі необхідно здійснити низку
заходів: розвиток та впровадження фінансово-економічних механізмів для
стимулювання туристичної діяльності та залучення інвестицій; підготовка
кваліфікованих спеціалістів; розвиток інфраструктури, в тому числі
транспортного забезпечення; створення та реалізація програм із захисту
довкілля та культурної спадщини; рекламно-інформаційна підтримка.
Миколаївська область має достатні природно-географічні та суспільногеографічні туристсько-рекреаційні ресурси. Область, враховуючи її
географічне положення, особливості господарського освоєння, природоресурсний потенціал, має наявні туристсько-рекреаційні ресурси. Але
дослідження дозволяють зробити висновки, що туристичні потоки
Миколаївської області мають щорічну тенденцію до зменшення. Тому,
очевидно, що потрібно підвищувати національну свідомість та інтерес до
туристичної спадщини, ефективно реалізовувати державну соціальну політику
та максимально стимулювати всебічне використання підприємствами
туристичних ресурсів Миколаївщини і переваг місце розташування. Фінансової
уваги з боку держави потребує розвиток туристичної інфраструктури, охорона
пам'яток, музейна безпека, розвиток рекламно-інформаційного забезпечення
індустрії. Саме за таких умов туризм може стати джерелом величезних
прибутків та основою розвитку економіки Миколаївської області.
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РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНАЛЬНОГО
ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ «КІНБУРНСЬКА КОСА»
В наш час, людям як ніколи потрібне місце, де можна оздоровитися та
відпочити. Кінбурнська коса омивається чистим чорним морем, має лікувальні
озера, не забруднене, чисте повітря, велику різноманітність дикої флори та
фауни. На цьому півострові є всі умови для спокійного відпочинку, а також для
туризму. В Україні є перлина дикої природи – це регіональний ландшафтний
парк Кінбурнська коса, який знаходиться в Очаківськму районі Миколаївської
області. Займає крайню західну частину Кінбурнського півострова між
Дніпровсько-Бузьким лиманом і Ягорлицькою затокою Чорного моря [1, 3].
Територія регіонального ландшафтного парку не забруднена сміттям,
відходами та викидами газів які залишають по собі автомобілі. Мережі доріг
тут немає і до півострова в’їжджає відносно невелика кількість транспорту [1].
Кінбурнська коса цілком обґрунтовано вважається перлиною дикої
природи не тільки України, а і Європи. Це унікальний природнотериторіальний комплекс древньорічкових, рівнинних, піщаних та приморських
ландшафтів, середовище існування багатьох видів рослин, грибів, тварин, серед
яких є такі, що не трапляються більше ніде у світі. Сьогодні природні умови
Кінбурна сприятливі для пляжно-купального відпочинку, лікування грязями,
полювання, рибальства, збирання грибів, а також для наукового, спортивного та
екологічного туризму [2].
На території регіонального ландшафтного парку «Кінбурнська коса» - є
дуже багато цінних природоохоронних територій, які є унікально важливою
ланкою приморського екокоридору, є місцем масового гніздування і
концентрації птахів під час сезонних міграцій. Також, ці території підтримують
існування багатьох рідкісних видів рослин і тварин занесених до Червоної
книги України. Майже у середині села Покровка знаходиться поле диких
орхідей, яке займає 10 га [3]. Загальна чисельність орхідей на ділянці нараховує
кілька мільйонів рослин – надзвичайно красивих та рідкісних. Усі п’ять видів
цієї квітки занесені до Червоної книги України та охороняються відповідно до
Конвенції ООН про міжнародну торгівлю рідкісними видами рослин і тварин
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[5]. А іноді, на Кінбурні можна зустріти дуже рідкісних, диких мустангів.
В наш час, Кінбурнська коса потребує відносно нового поняття у
туристичній діяльності – це екологічний туризм.
Екологічний туризм, є формою активного відпочинку з екологічно
значущим наповненням. Це особливий інтегруючий напрямок рекреаційної
діяльності людей, що будують свої взаємовідносини з природою та іншими
людьми на основі взаємної вигоди, взаємоповаги та взаєморозуміння. Туристи
отримують від такого спілкування з природою певний фізичний,
психологічний, інтелектуальний та емоційний запас міцності та здоров'я, а
природа при цьому зазнає мінімальних оборотних впливів і втрат, місцеві
мешканці отримують соціальні та економічні стимули до збереження природи
та традиційного природокористування [4].
Тенденція екологічного туризму вже поширилася у багатьох країнах.
Численні опитування туристів свідчать, що серед провідних мотивів
туристських подорожей на перший план все більше виступає прагнення людей
до спілкування з природою екологічний туризм з його величезними
рекреаційними і пізнавальними можливостями покликаний сформувати
суспільну свідомість щодо охорони та раціонального використання природних
багатств, донести до людей нагальність і важливість питань захисту
навколишнього середовища.
У багатьох країнах екологічний туризм стає супутником і невід'ємною
частиною всіх видів туризму, інтегрує їх у загальний процес, а завдяки своєму
максимально доступному просвітницькому та освітньому потенціалу є чи не
єдиним регулятивним та формуючим поведінку важелем управління
урбанізаційними процесами, раціонального природокористування та охорони
природи. Він дозволяє пом'якшити удари, що завдає природі бездумне
ставлення до неї людини, зберігає кутки незайманої природи і сприяє
примноженню природних цінностей не тільки за допомогою екологічної
просвіти, але і за рахунок коштів, що спрямовуються з прибутків від
екологічного туризму на вирішення цих завдань.
Кінбурнський півострів має усе, що потрібно для екологічного туризму:
чисте повітря, блакитне море, незайману та дику природу.
Кінбурнська коса багата на рекреаційні ресурси. Багато з тих, хто хоча б
раз побував на косі, має бажання повернутися знову, а хто не був тут ніколи –
мріє побачити безмежні простори, вільні від багатоповерхівок та міського
шуму, сині озера, чисте море, довгу-довгу пляжну смугу, яка виляючи
піщаними розсипами манить до обрію.
Без рекреації та відпочинку не можна уявити сучасне життя, яке
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переважно проходить у напруженому ритмі, у вирішенні проблем сьогодення.
Сьогодні Кінбурнська коса серед різноманітних місць відпочинку та
курортів вирізняється унікальним біорізномаїттям, якому вже немає аналогів у
світі. Прекрасні пляжі – сполучення білого дніпровського піску і прозорої
блакиті Чорного моря, їхня загальна довжина сягає 23км. Узбережжя
Дніпровського лиману – це заповітні місця рибалок-спортсменів. Сапропелеве
багно цілющіх грязьових озер здатне допомогти у боротьбі з багатьма
недугами. Благодатне повітря Кінбурна напоєне пахощами моря і степу. На
Кінбурн їдуть відпочивати туристи не тільки з України, а також з Росії та
Європи. Отже, Кінбурн – це не тільки природна перлина України, а і Європи в
цілому. Це пояснюється, по-перше, тим, що Кінбурн має унікальні і водночас
різноманітні природні ландшафти які забезпечують умови екосистемної
стабільності та збереження біорізноманіття Кінбурнського півострова і
прилеглої акваторії Чорного моря. По-друге, включає частину водно-болотяних
угідь міжнародного значення «Ягорлицька затока». По-третє, узбережжя та
озера Кінбурну мають унікальні оздоровчі властивості та естетичну
привабливість, це безкрайні безлюдні простори, чисте повітря, можливість
побути на самоті з дикою природою. На Кінбурні існує досить багато видів
рідкісних рослин і тварин.
Таким чином, Кінбурн завдяки збереженій біорізноманітності, є
джерелом генетичного матеріалу для відтворення вже знищених піщаних степів
як в Україні, так і в Європі. Грунтові води Кінбурну поки що настільки чисті,
що придатні для пиття та забезпечують існування місцевого населення.
Туристичний та рекреаційний потенціал Кінбурнської коси дуже великий.
Кожному цей заповідний та незайманий куточок України буде до вподоби.
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ВОЛОНТЕРСЬКИЙ ТУРИЗМ: ПРОБЛЕМИ, ПОШУКИ,
ПЕРСПЕКТИВИ
Загальновідомо, що туризм – тимчасовий виїзд людей за межі свого місця
проживання строком від 24 годин до року в залежності від мети поїздки.
Волонтери – добровільні помічники, які займаються громадською діяльністю,
працюють у сиротинах притулках, школах, будинках престарілих тощо.
Волонтер у праві вирішувати рід свого заняття, спрямування
волонтерської служби. Для прикладу необхідно ознайомитись з проектними
базами в Інтернеті. Проекти бувають археологічного, екологічного,
фестивального, театрального та інших напрямків.
Сьогодні, у час розквіту капіталістичної думки, економія грошових
ресурсів стоїть у пріоритеті – люди бажають отримати все одразу і подешевше.
Враховуючи цю особливість, компанії, які приймають до себе волонтерів
бажають заощадити на трудових ресурсах та отримати у своє розпорядження
людину, яка може і бажає виконувати ті чи інші обов’язки відповідально та
своєчасно. У свою чергу приймаючі компанії забезпечують волонтера усім
необхідним: кошти на їжу та розваги, кімната чи квартира з усім необхідним
(Інтернет, пральна машина, ліжко, душ, тощо), проїзний квиток чи велосипед,
оплачувана відпустка, семінари, мовні курси, курси персонального та
професійного розвитку, а також кошти за білети та медичну страховку.
Зрозуміло, що європейські волонтери з України та інших країн, що
розвиваються, відчувають себе комфортно в умовах економічної кризи.
Волонтерські програми діляться за часом на декілька типів:
короткострокові ( до 2х тижнів);
середньострокові (до 6ти місяців);
довгострокові ( рік і більше).
Кожний волонтер сам обирає оптимальний строк.
Проблеми, з якими зустрінеться волонтер за межами своєї країни,
напряму залежать від його соціальної позиції, рівня пристосування, реакції та
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психологічної, моральної і фізичної підготовки.
Людина, яка пристосувалась, зможе повноцінно розвити свої персональні
та професійні якості і піднятись на ступінь вище у саморозвитку.
Головні проблеми у волонтерській діяльності на основі досвіду:
1.
Проблеми пов’язані з зоною персонального комфорту та відчуттям
ізольованості. Не факт, що Ви зможете знайти справжніх друзів, і не будете
відчувати себе ізольованою персоною. Існують люди, котрі все ж порушують
контракт і їдуть додому. Це – найпоширеніший приклад непрофесіоналізму та
непідготовленості персони до волонтерських служби.
2.
Проблема розуміння. Найважнішим фактором у становленні
особистості є розуміння. Нерозуміння ситуації може бути пов’язано із
нерозумінням мови. Додамо до цього важливість моментальної реакції. Але ця
проблема з часом минає.
Існує багато тренінгів та семінарів, які допоможуть недосвідному
волонтеру стати на шлях успіху.
У наш час кількість організацій, що потребують роботу волонтерів
постійно зростає. Отже з кожним днем шанси знайти «свій» проект
збільшуються, але потрібно врахувати і конкуренцію за місце у проекті.
В Україні безпосередніми лідерами серед молодіжних волонтерських
організацій є «Альтернатива V», яка базується у місті Київ, та «Іскра» у
Миколаєві.
Після того, як Ви станете членом волонтерської організації, варто обрати
«свій» проект, який розкрив би Ваш потенціал у повному обсязі. Наступним
кроком буде підготовка документів, написання мотиваційного листа. Якщо Вам
пощастило, і ви взяли участь у театральному проекті, то будьте готові до
справжнього життя артиста. Подорожі, концерти, виступи, виставки, музеї,
театри,
опери
та
багато
іншого
буде
відкритим
для
Вас.
Волонтерська служба допоможе проявити себе і пізнати світ. Потрібно
зрозуміти, що волонтерська діяльність направлена перш за все на покращення
життя у всьому світі. Ця ступінь розвитку потрібна кожній людині.

ВП «МФ КНУКІМ»

67

«Сучасні тенденції розвитку туризму»

Мисяк О.М., студентка
Науковий керівник: Голод А.П.
Львівський державний університет
фізичної культури, м. Львів
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕТНІЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
Туризм є важливим фактором, який впливає на розвиток економіки,
задовольняє духовні, моральні потреби людей. Сьогодні люди подорожують з
найрізноманітнішими цілями, такими як заняття спортом, відпочинок, участь у
спортивних походах, ознайомлення з місцевими пам’ятками культури,
відвідування рідних місць. Так виникають нові, сучасні види туризму, до яких
можна віднести і етнотуризм.
У класичному розумінні етнічний туризм (етнотуризм, ностальгійний
туризм, етнографічний туризм) – різновид туристичних подорожей, що
здійснюються туристами до місць свого історичного проживання. Завдяки
такому нововведенню в туристичних фірмах багато хто навіть знаходив своїх
далеких родичів на чужих землях. Іноді люди відвідували місця, де проживали
їхні батьки, діди або вони самі в далекій молодості були виселені з цих
територій. Учасники етнічного туризму — в основному люди похилого віку, що
раніше проживали в цій місцевості. Основна частина програм і мета приїзду —
індивідуальне (або невеликими сімейними групами) відвідування різних
регіонів. Туристичні ресурси для етнічного туризму багаті і своєрідні. Це
пам’ятки архітектури, музейні експозиції, архівні матеріали, мальовничі
природні місця. У сукупності все це створює сприятливі умови для відпочинку
та ознайомлення з історією та культурою народу. Сучасний етнічний туризм
може бути як внутрішнім (наприклад, відвідування сільської місцевості
міськими жителями з метою ознайомлення з архаїчними діалектами,
фольклором, побутом, культурою і мовами автохтонних народів), так і
зовнішнім, який пов’язаний з відвідуванням історичної батьківщини або місць
народження родичів [1].
В Україні етнічний туризм сьогодні ще не набув значної популярності. Це
пов’язано з тим, що учасниками відповідних турів є люди третього віку, тобто
пенсіонери. Оскільки у нашій державі ця категорія туристів подорожує
набагато менше, аніж представники інших вікових груп, то етнотуризм не є
таким поширеним, як інші види туризму. В Україні етнічний туризм часто
називають ностальгійним туризмом, який пов’язаний з відвідуванням місця
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народження, місця проведення дитинства, або деякого періоду зі життя
учасника подорожі. Такі тури переважно організовуються для іноземців, що
походять із територій, що зараз перебувають у складі України.
Україна має хороші перспективи для розвитку етнічного туризму, що
базуються на багатих історико-культурних туристичних ресурсах, які
включають близько 130 тис. пам’яток культури, у тому числі:
- 56 206 пам’яток археології;
- 51 364 пам’яток історії;
- 5 926 пам’яток монументального мистецтва;
- 16 293 пам’ятки архітектури, містобудування, садово-паркового
мистецтва та ландшафтні.
До регіонів, для яких характерна найбільша концентрація пам’яток
культури, належать Львівська, Київська, Чернігівська області та Автономна
Республіка Крим.
Зважаючи на вищевикладене, можна сказати, що Україна достатньо
багата на етнотуристичні ресурси. Для того, щоб сприяти розвитку етнічного
туризму в країні слід підвищувати попит на цей тур-продукт, як спрямовуючи
увагу туристів на історію свого краю, так і ознайомлюючи з історикокультурними пам’ятками інших регіонів.
В Україні є етнографічні музеї, які і вивчають і експонують етнографічні
колекції та знайомлять сучасників із процесами етногенезу, побутом і
культурою різних етнічних спільнот та історичних періодів. Більшість сучасних
етнографічних музеїв країни репрезентують відвідувачам тематичні експозиції
традиційної культури українського народу (ужитково-побутові й мистецькі
предмети XVIII – початку XX ст.) та її локальних варіантів, зібраних з усіх
етнографічних земель України (Лемківщина, Бойківщина, Гуцульщина,
Буковина, низинне Закарпаття, Західне і Східне Поділля, Волинь і ЦентральноСхідне Полісся, Середня Наддніпрянщина, Слобожанщина, Донеччина,
Надчорномор’я). Серед них Коломийський музей народного мистецтва
Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського і Косівський музей народного
мистецтва та побуту Гуцульщини на Івано-Франківщині, Музей етнографії та
художнього промислу Інституту народознавства НАНУ у Львові, Печенізький
краєзнавчий музей та Етнографічний музей "Українська слобода" у Харківській
області, Музей культури та побуту Уманщини [2, с. 41].
Останнім часом почали з’являтись унікальні «живі музеї», або їх ще
називають «скансени». Це музеї з анімаційною програмою відтворення етнічної
культури. Тут вражають не тільки спеціальні споруди, речі старовини, а й
працівники-аніматори з професійними вміннями відтворювати середовище
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минулих епох. Скансени цікаві тим, що вони реконструюють стару техніку і
використовують її для діяльності музею, так, наприклад, транспортні засоби
минулих епох. Ці музеї відрізняються від звичайних наявністю анімаційного
елемента. Особливою ознакою «живих музеїв» є традиційна кухня краю.
Страви готуються з участю туристів. Першим таким музеєм в Україні став
Національний історико-етнічний заповідник «Переяслав», який був створений у
1951 році на основі краєзнавчого музею.
Передумовою розвитку етнотуризму в Україні є також багата
різноманітність діаспор: російської, польської, грецької, білоруської,
молдавської, єврейської, угорської, румунської, циганської, гагаузької
вірменської та ін. У Криму проживає велика кількість татарського населення.
Прибуття родичів та друзів татарських сімей, ознайомлення з місцевою
культурою, дегустація національної кухні – все це донедавна сприяло розвитку
і збільшувало попит на тематичні екскурсії півостровом.
Для Карпатського регіону характерна етнічна самобутність лемків,
гуцулів, бойків. Ці етнічні групи приваблюють як вітчизняних, так і
закордонних туристів своєю унікальною культурою, а саме народною
архітектурою, звичаями, фольклором, кухнею. Спираючись на багатий етнічний
потенціал гуцулів, туристичні фірми, розробляють етнічні маршрути такі, як
«Гуцульські коломийки». Це ознайомчі тури, які проводяться з метою
відвідування гуцульських місцевостей, ознайомлення з карпатською
самобутністю.
Для залучення іноземних та вітчизняних туристів до української етнічної
культури проводяться фольклорні свята, фестивалі. Завданням таких заходів є:
- розвиток культури і культурних традицій;
- пропаганда народного мистецтва, фольклорної і традиційної культури;
- ознайомлення зарубіжних учасників фестивалів з фольклорною
культурою українського народу;
- пропаганда здобутків української культури;
- зміцнення культурних зв’язків з українцями зарубіжних країн.
На сьогоднішній день в Україні проводяться такі фестивальні дійства
етнічного спрямування як Міжнародний фестиваль «Поліське літо з
фольклором», Міжнародний фестиваль «Калинове літо на Дніпрі»,
Міжнародний фестиваль «Етновир».
Отже, етнічний туризм є одним із перспективних видів туризму в Україні.
Розвиток етнічного туризму стає новим цікавим напрямком діяльності, попит
на етнічні тури, які можуть здійснюватись у рідні місця для туристів або з
метою ознайомлення з культурою певного краю, постійно зростає. Зі свого боку
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туристичні фірми розробляють нові краєзнавчі маршрути, для того, щоб
зацікавити шанувальників саме етнічного туризму. Для залучення іноземних
туристів проводяться фестивалів або різні святкові заходи. В Україні
етнотуризм є новим і ще не до кінця освоєним, але попри те, набуває
популярності і в майбутньому може стати одним з найпопулярніших виді
туристичної діяльності, як серед молоді так і серед людей третього віку.
Список використаних джерел
1. Етнічний туризм [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ У
ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Останнім часом у світі спостерігається зростання інтересу туристів до
оздоровчого туризму. Швидкий темп життя, безліч стресових ситуацій,
зростання потоку інформації, несприятлива екологічна обстановка в більшості
країн змушує людей звертатися до цього виду туризму [1, с. 121].
З огляду на це, метою нашого дослідження є вивчення сучасного стану та
можливостей розвитку оздоровчого туризму в одному із найбільш
перспективних у цьому відношенні регіонів України – Львівській області.
На думку фахівців, лікувально-оздоровчий відпочинок – це різновид як
індивідуального, так і групового відпочинку, який передбачає проходження
певних відновлюваних і лікувальних процедур. Але за своїм змістом
оздоровчий туризм є значно ширшим поняттям і передбачає досягнення таких
цілей як відпочинок, рекреація (відновлення), лікування, оздоровлення.
На сьогоднішній день оздоровчий туризм розвивається практично у всіх
регіонах світу і є одним із найпопулярніших напрямків туристичної діяльності.
У нашій країні цей вид туризму також займає досить вагоме місце завдяки
сприятливим кліматичним умовам, близькістю моря та гір. В Україні
найсприятливішими місцями для оздоровчого відпочинку є Прикарпаття та
Причорномор’я. Одним із найбільш популярних серед прихильників
оздоровчого туризму регіонів України є Львівська область.
Досліджуваний регіон має все необхідне для перспективного розвитку
оздоровчого туризму: сприятливі кліматичні умови, наявність природних
мінеральних вод, лікувальних грязей та озокериту.
Відомо, що основним чинником розвитку оздоровчого туризму є
наявність території з природними лікувальними ресурсами. На базі цих
територій для туристів розробляються різноманітні програми оздоровчого
туризму. При розробці таких програм необхідно враховувати для кого
розробляються ці тури, і пам'ятати, що основною метою є відновлення та
покращення здоров'я. Як відомо, більшість оздоровчих турів складаються із
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відпочинку та оздоровлення у санаторно-курортних закладах та активного й
змістовного проведення дозвілля (концерти, танці, вечори за інтересами,
спортивні походи, прогулянки, збирання грибів, ягід і т.д.).
Основою перспективного розвитку оздоровчого туризму у Львівській
області є 5 найбільших бальнеологічних курортів:
1. Трускавець – найстаріший бальнеологічний курорт Львівської області,
що користується великою популярністю завдяки своїй лікувальній воді
“Нафтуся”. Окрім того, курорт багатий різноманіттям інших мінеральних вод,
які використовуються у вигляді ванн, зрошень, промивань товстого кишечника,
гідромасажу ясен, інгаляцій.
2. Моршин – бальнеологічний передгірський курорт, де поєднуються
природні лікувальні фактори та застосовуються сучасні технології лікувального
процесу на базі розвиненої відпочинкової інфраструктури.
3. Східниця – відомий гірський бальнелогічний курорт Львівської області,
що спеціалізується на комплексному лікуванні багатьох недуг з використанням
мінеральних вод, озокеритної терапії, лікувальної фізкультури. Сприятливий
клімат робить Східницю придатною для відпочинку в будь-яку пору року для
туристів різного віку [2].
4. Немирів – бальнеологічний курорт оточений листяно-хвойними лісами,
де разом із оздоровленням можна поєднувати організацію цікавого та
змістовного дозвілля [3].
5. Великий Любінь – бальнеологічний курорт зі сприятливими
кліматичними умовами, основним природним ресурсом якого є сірководнева
вода, що має унікальні лікувальні та оздоровчі властивості.
На нашу думку, перспективним напрямом розвитку оздоровчого туризму
у Львівській області є сільський туризм, який уже зараз користується
особливою популярністю серед жителів великих міст. Перспективний характер
сільського напряму оздоровчого туризму в регіоні полягає у поєднанні
природних лікувально-оздоровчих чинників із фізичною активністю у рамках
традиційних видів діяльності сільського населення, а також у вживанні
екологічно чистих продуктів харчування.
Однією із проблем розвитку оздоровчого туризму у Львівській області є
те, що лише невелика кількість туристичних організацій пропонують оздоровчі
тури територією регіону. Оскільки не кожен місцевий турист може собі
дозволити відвідування курортів у інших регіонах України або за кордоном, а
іноземні туристи все ще мало ознайомлені із лікувально-оздоровчими
ресурсами області, то очевидно, що туроператорам Львівщини потрібно суттєво
розширити асортимент внутрішніх оздоровчих турів.
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Одним із першочергових заходів щодо активізації розвитку оздоровчого
туризму у Львівській області, на нашу думку, має бути реконструкція наявних
санаторно-курортних закладів, більшість з яких на сьогоднішній день не
відповідають міжнародним стандартам. Також потребує змін сама концепція
формування оздоровчих турів територією регіону, які мають передбачати не
лише стаціонарні лікувально-профілактичні заходи, а й екскурсійні та
спортивні маршрути, розважальні програми. Іншими словами, необхідною є
адаптація змісту оздоровчого туризму до потреб населення, що постійно
змінюються.
Список використаних джерел:
1. Мальська М.П. Міжнародний туризм і сфера послуг: Підручник /
М.П. Мальська, Н.В. Антонюк. – К., 2008. – 661 с.
2. Оздоровчий відпочинок [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://lviv.travel/ua/index/what_to_do/nearlviv/spa_resorts.
3. Санаторій Немирів – лікування в санаторії, відпочинок в санаторії,
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РОЗВИТОК РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЧЕРЕЗ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ТУРИСТІВ
Туристичні (рекреаційні) зони надають широкі можливості для
відпочинку та туризму, а розташовані у місцях рекреації. Вони, так само як і
митні зони, є найбільш привабливими об'єктами вкладання іноземного
капіталу, оскільки вимагають порівняно менших первинних інвестицій
внаслідок того, що вони формуються на базі виробничої та соціальної
інфраструктури, що сформована. У межах цих зон створюється пільговий
режим підприємницької діяльності для залучення іноземного капіталу. Для
решти суб'єктів господарювання запроваджується спеціальний пільговий
податковий режим, який дозволяє накопичувати кошти для облаштування
територій з подальшим наданням їм зонального пільгового режиму
господарювання.
Туризм є складною системою, в якій тісно переплетені інтереси багатьох
галузей економіки, екології, культури, безпеки, зайнятості населення, розвитку
туристської інфраструктури. Саме туристична індустрія виступає потужним
соціально-економічним і політичним чинником, що визначає розвиток
економіки і політику багатьох країн і регіонів світу.
Для покращення розвитку та функціонування рекреації в Миколаївській
області необхідно проаналізувати сучасний стан розвитку рекреаційної
сфери,що дозволить визначити стратегії та розробити плани конкретних дій, що
дозволить забезпечити якість економічного зростання.
Метою дослідження є аналіз сучасного стану рекреаційного
комплексу Миколаївщини, виявлення позитивних і негативних змін в
рекреаційно-туристичної діяльності області.
Обласне керівництво працює над залученням іноземних туристів та
популяризацією туристичної сфери Миколаївської області у світі. Цього місяця
12 баз відпочинку в с. Коблево взяли участь у міжнародній туристичній
виставці, що проходила у Білорусії та вже сьогодні 100% забезпечили себе
білоруськими туристами на весь оздоровчий період, що ставить перед нашим
регіоном нові завдання – це забезпечити нормальне авто- та авіасполучення між
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Миколаївською областю та Республікою Білорусь.
За словами представників круїзної компанії за весь сезон до
Миколаївської області прибуде 8 різних іноземних туристичних делегацій, а це
близько тисячі туристів із різних країн світу.
Перший заступник голови облдержадміністрації коротко розповів
представникам київської круїзної компанії про туристичний потенціал м.
Миколаєва та області, зокрема, це ряд музеїв з унікальною архітектурою та
експонатами, аналогів яких немає в світі, Миколаївський зоопарк, зони
відпочинку тощо.
«Цей проект є стратегічно важливим для нас, тому що завдяки цим
круїзам та іноземних туристам про Миколаївську область дізнаються далеко за
межами нашої держави. Ми маємо розвивати свій туристичний потенціал».
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ ДО 2020 РОКУ
Сучасна туристична сфера швидко прогресує. Її розвиток сприяє
активному економічному зростанню багатьох країн світу. На розвиток
туристичної галузі господарства окремої держави істотно впливають світові
тенденції розвитку туризму. Сьогодні туризм став самостійною галуззю
господарства, майже 6% світового валового національного продукту, 5% усіх
податкових зборів та 7% світових інвестицій.
Аналіз останніх досліджень та публікацій сфери туризму засвідчив про
значний інтерес науковців різних галузей до цієї проблематики. Зокрема, серед
українських дослідників цими питаннями займалися М. П. Афанасьєв,
О. О. Любіцева, В. Ф. Кифяк, І. Ю. Мальська, І. Г. Смирнов, Л. М. Устименко,
В. В. Худо. У їхньому науковому доробку досить широко описано історію
туризму, глибоко розкрито поняття «туризм» та «туристична індустрія»,
охарактеризовано сучасний стан розвитку туризму в Україні [1], дано
характеристику туристично-фінансових потоків, та моделей управління в
міжнародному туристичному бізнесі.
За прогнозами Всесвітньої туристичної організації (ВТО), сфера туризму
активно розвиватиметься і в майбутньому. Кількість подорожуючих до 2020
року сягне 1,6 млрд. осіб на рік, що означає збільшення туристичних прибуттів
у 2,4 рази порівняно з 2000 роком. При цьому доходи від туризму, за
прогнозами ВТО, у 2016 році складуть 1550 млрд. доларів США, тобто у 3,3
рази перевищать рівень 2000 року, а до 2020 року прогнозується збільшення
доходів до 2000 млрд. доларів США .
При щорічному зростанні на 8% кількість туристичних прибуттів у Китаї
досягне до 2020 року 137,1 млн. дол. Другим за популярністю туристичним
напрямком стануть США (102,4 млн.), далі – Франція (93,3 млн.), Іспанія
(71,0 млн.), Гонконг (59,3 млн.).
Щоденні витрати туристів, за винятком коштів на авіаперевезення,
збільшаться до 5 млрд. доларів у день. За прогнозами ВТО, очікується
бурхливий
розвиток
виїзного
туризму.
Найбільшими
країнами
постачальниками туристичних потоків стануть Німеччина, Японія, США,
ВП «МФ КНУКІМ»
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Китай, Великобританія. Економічна відсталість країн Східної Європи є
реальним бар’єром для залучення населення цих країн у міжнародний туризм.
Обсяги туризму між країнами Західної і Східної Європи будуть зростати в
основному в напрямку зі Сходу на Захід.
Фахівці
Всесвітньої
туристичної
організації
визначили
п’ять
найперспективніших видів туризму у ХХІ столітті [2]:
1. Круїзи – один із найперспективніших та бурхливо зростаючих видів
туризму. На початку 1980 р. кількість “круїзних” туристів складала 1,5 млн.
осіб, то нині – 10 млн., і їхня кількість постійно зростає.
2. Пригодницький туризм – для любителів гострих відчуттів. Постійно
зростає попит на сходження на найвищі вершини світу та екскурсії по морських
глибинах.
3. Культурно-пізнавальний туризм – активно розвиватиметься в Європі,
Азії, Близькому Сході, відповідно, зросте значення охорони пам’яток культури.
4. Діловий туризм – набув активного розвитку нині і розвиватиметься і в
майбутньому, що пов’язано зі швидкими темпами розвитку світової економіки,
поглибленням політичних та економічних зв’язків між різними державами
світу.
5. Космічний туризм – за даними американських фахівців, забезпечить
щорічний дохід у розмірі 10 млрд. доларів США.
Проаналізовані дані свідчать про те, що туристична галузь економіки
активно розвивається: зростає кількість туристичних прибуттів у світі загалом і
у всіх туристичних макрорегіонах. Тому подальші наукові пошуки в цьому
напрямку будуть присвячені пошукам шляхів вирішення проблем розвитку
туристичної галузі господарства.
Список використаних джерел:
1. Кифяк В.Ф. Організація туризму: навч. посіб. / В. Ф. Кифяк. – Чернівці:
Книги-ХХІ, 2008. – 344 с.
2. Все о туризме – туристическая библиотека. Режим доступ:
http://tourlib.net/.
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ЛІТЕРАТУРНА ПОДОРОЖ ПЕРВОМАЙЩИНОЮ:
ЖИТТЄВІ СТЕЖКИ М. ВІНГРАНОВСЬКОГО
Туризм в уяві більшості людей пов'язаний з відпочинком, новими
враженнями, задоволенням. Він міцно увійшов у життя людини з його
природним прагненням відкрити і пізнати незвідані краї, пам'ятки природи,
історії та культури, звичаї і традиції різних народів. Водночас туризм є однією
з найбільших високоприбуткових і найбільш динамічних галузей економіки,
забезпечення зайнятості населення, розширення міжособистісних контактів
зростає. Існують такі види туризму, в основі класифікації яких є мета поїздки,
рекреаційно-оздоровчий, розважальний туризм, подієвий туризм, професійноділовий туризм, науково-пізнавальний (конгресний), спортивний відпочинок,
культурний, пригодницький (екстремальний), паломницько-релігійний,
ностальгічний, екотуризм, екзотичний, елітарний тощо. Останнім часом
проблемами розвитку туризму в Миколаївській області займаються багато
вчених: А. Е. Молодецький, Г. Г. Мінчева, О. Г. Топчієв С. К. Харічков, Т. О.
Чичкалюк та інші.
Нині у світі все більшої популярності набирає літературний туризм як
різновид культурного туризму. Люди купують спеціальні літературні тури з
метою глибше познайомитися з життям і творчістю улюбленого письменника,
отримати яскраві незабутні враження. За даними фахівців СОТ, попит на даний
вид туризму буде активно зростати і стане одним з найбільш перспективних
напрямків розвитку українського туризму.
Людство активно подорожує Всесвітом, читаючи твори митців слова
таких, як Чарльз Діккенс, Вільям Шекспір, Артур Конан Дойл, Джеймс Джойс,
Артур Міллер, Луїза Мей Алькотт, Віктор Гюго, Аллен Ґінсберґ, Вергілій,
Федір Достоєвський, Роберт Луїс Стівенсон, Вальтер Скотт.
Літературний туризм відкриває широкі можливості у формуванні
світогляду, громадської свідомості, поведінкових зразків і норм, що
скріплюють націю, а також громадянського патріотизму. Розвиток даного виду
туризму дозволить зміцнити єдиний культурний простір країни.
Для нашої країни літературний туризм - напрям порівняно молодий, та й
в усьому світі активний розвиток він отримав лише в останні два десятиліття.
ВП «МФ КНУКІМ»
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Літературні тури є явищем новим та цікавим. Тематичні тури, присвячені
дослідженню міст, в яких жили письменники або розгорталися події в їхніх
творах, стають все більш і більш популярними.
В цілому, мета літературного туризму полягає у відвідуванні
різноманітних місць, які пов'язані з життям відомого письменника, або яскраво
відображенні у творчості. Дослідники туризму умовно поділяють подорожі на
три типи. Літературні подорожі, подорож по літературним містах світу і казкові
тури для дітей. В основі літературного туризму – зацікавлення батьківщиною
улюбленого автора чи вигаданого персонажа, що захоплює багатьох людей зі
всього світу. Одна думка про те, що турист може пройти дорогою, якою ходив
улюблений герой, пережити хоча б хвилину з життя героя, погуляти по тому ж
парку, випити кави в тій популярної кафешці і побачити перед собою той вид,
що бачив герой чи автор, викликає величезне почуття захоплення і радості.
Деякі книголюби подолають будь-які відстані, щоб пройти слідами улюбленого
персонажа або наживо побачити прекрасні види, що так хвилюють душу.
Варто зауважити, що у визначення «літературний туризм» зараз
турагентствами вже включаються більш розгорнуті та різнопланові заходи, ніж
просто відвідування місць, пов'язаних з життям і творчістю того чи іншого
письменника в цій країні[4]. Літературний турист бере участь у семінарах,
читаннях, слухає лекції літературознавців, тому туроператор має обов'язок не
тільки забезпечити людей проживанням та трансфером, а й організувати
літературні заходи, заради яких люди відправляються в літературний тур.
Літературна Миколаївщина представлена українському сучасному
читачеві іменами Спиридона Черкасенка і Дніпрової Чайки, Миколи
Вінграновського і Дмитра Кременя, Сергія Іванюка і Валерія Бойченка,
Людмили Чижової і Анатолія Качана. Творчість М. Вінграновського засвідчила
його непересічний талант і викликає відверте захоплення читачів. Поет охопив
своєю увагою Космос, людство, землю, народ, добу, Україну. Саме в цих
глобальних вимірах жив його ліричний герой. Поет був непересічною
особистістю. Усе, до чого він прикладав свою творчу силу й енергію,
розцвітало, розкривалося новими гранями людських можливостей. І саме
Первомайщина, ця щедра земля сонячного краю, подарувала світу неординарну
особистість, талант якої втілилвся в поезії, прозі, акторській діяльності,
режисурі. Народився Микола Степанович Вінграновський в селі Богополі
(тепер у складі міста Первомайськ) на Миколаївщині. Це мальовничі місця, «де
зустрілися дві безмежності — неба й степу. Степова річка Кодима, маленька
посестра Бугу й Дніпра, в якій — відчуття близькості могутнього пониззя
Дніпрового й козацького Чорномор'я. Одноманітний і непоказний для
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невтаємниченого, а насправді щедрий і ласкавий, зворушливий світ полину і
чебрецю, воронців і молочаю, фантастичних гарбузів і сліпучих помідорів на
городах, міріад коників-скрипалів у траві й солістів-жайворонків у небі,
палючого сонця і нечастих теплих дощів, скупих рос і лютих суховіїв, золотих
хлібів і манливих підземних скарбів... У прадавні часи тут переходили й
витісняли один одного десятки войовничих народів, залишивши по собі тьмяні
спогади в історії, — аж поки заселив цю землю наш народ, скропивши її своїм
потом і кров'ю...» [1]. Так чудово зображує Первомайщину видатний
літературознавець Іван Дзюба у біографії М. Вінграновського. Цей пейзаж не
може не зацікавити читача і спонукає до подорожі.
Подорожуючи життєвими стежками М. Вінграновського, увагу туристів
обов’язково приверне регіональний ландшафтний парк «Гранітно-степове
Побужжя». Це природний комплекс в Україні, в межах північно-західної
частини Миколаївської області. Південний Буг тече тут у крутих кам'янистих
берегах, утворюючи вузьку каньйоноподібну долину з великими гранітними
скелями, порожнистим руслом, водограями та островами. Дивовижномальовничі ландшафти краю приваблюють багатьох любителів пішого туризму,
дарують незабутні враження від спілкування з природою.
У поезії Миколи Вінграновського «Сама собою річка ця тече...», «Перша
колискова», «Ходімо в сад...» змальовано картини рідної природи, де поет не
просто описує природу рідного краю, а використовує такі метафори та образи,
які по-справжньому вражають, дивують і надовго залишаються в пам'яті.
Отже, літературний туризм як різновид культурного туризму набуває все
більшої популярності. Миколаївщина багата видатними постаттями в
літературно-мистецькій сфері. В період розвитку нових тенденцій у сфері
туризму відроджуються раніше забуті імена, пам’ятки й події, по-новому
оцінюється історична спадщина. І тому для більшості українських регіонів
орієнтація на культурний, зокрема, на літературний туризм стає однією з
реальних можливостей економічного, соціального й культурного піднесення
регіону.
Список використаних джерел
1. Дзюба І. Чарівник слова. [електронний ресурс] / І. Дзюба – Режим
доступу: http://www.poetryclub.com.ua – Заголовок з екрану.
2. Живлюща сила мигії : літературна антологія Миколаївщини / ред. В. І.
Шуляр. - Миколаїв : Іліон, 2014. - 412 с.
3. Старовойт, Л.В. Література Миколаївщини : навчальний посібник до
курсу
«Літературне краєзнавство» для студентів філологічних
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ТУРИСТСЬКО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МИКОЛАЇВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Важливими факторами розвитку туристичної галузі є природнорекреаційний та історико-культурний потенціал. Аналізуючи оцінку
рекреаційного потенціалу Миколаївської області, яку давали вчені,
використовуючи різні методики оцінки, можливо виділити наступні результати:
згідно вартісному комплексному оцінюванню Руденко В. П. природний
рекреаційний потенціал Миколаївської області складає 5,86% від інтегрального
природного ресурсного потенціалу країни; за інтегральною оцінкою
природного блока туристсько-рекреаційного потенціалу Бейдика О. О. область
має середній рівень забезпеченості – 2 бали; Черчик Л.М. використовуючи
сукупність кількісних та якісних показників для оцінки ПРП, так за рівнем
концентрації природно-рекреаційного потенціалу та рівнем концентрації земель
рекреаційного призначення Миколаївська область відноситься до низької та
середньої групи забезпеченості [1,с.48; 4,с.64; 8,с.185].
Миколаївська область розташована на півдні України в басейні нижньої
течії ріки Південний Буг. На півночі вона межує з Кіровоградською областю, на
сході і північному сході – з Дніпропетровською, на південному сході – з
Херсонською, на заході – з Одеською областями [2; с.68]. Територія
Миколаївщини становить вище 24,6 тис. км².(4,1% території країни) На півдні
омивається Чорним морем та дев’ятьма лиманами, які глибоко вдаються в
суходіл, у тому числі Дніпровсько-Бузький (63 км.), Тилігульський (60 км.),
Бузький (42 км.), Березанський (26 км.) [3; с.7]. На території області є острів
Березань і Кінбурнська коса. Поверхня області – рівнина, нахилена в
південному напрямку, більша частина області лежить у Причорноморський
низовині. На півночі області розташовані Подільська височина і
Придніпровська височина. На території області 85 річок довжиною більше 10
км. Головна ріка – Південний Буг и притоки Інгул, Інгулець, Кодима, Чичиклія,
Синюха, Мертвовод, Гнилий Єланець. Є 12 невеликих водосховищ , 128
ставків [2;с.68].
Клімат помірно-континентальний. Літо спекотне, з частими суховіями;
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середня температура липня +27°C. Зима малосніжна, порівняно тепла. Середня
температура січня -4,5°C. Висота снігового покрову 9-11 см. Річна кількість
опадів коливається від 330 мм на півдні до 450 мм на півночі області.
Максимум опадів випадає влітку, переважно у вигляді злив. Море у купальний
сезон (червень-серпень) прогрівається біля берега до +24°C.
В області побудовано 45 водосховищ і 933 ставків загальною площею
15,8 тис. га, серед водосховищ найбільші Ташлицьке, Софіївське, Октябрьське,
Олександрівське, Щербанівське, Степовське, Катеринівське. Річки і ставки
використовуються в основному для зрошування сільськогосподарських угідь та
рибальства [4, с.134].
Основні рекреаційні зони Миколаївщини знаходяться в південній частини
області, на узбережжі Чорного моря та лиманів. У цих зонах зосереджено 169
рекреаційних закладів. Як і у попередні роки, Миколаївщина за кількістю
оздоровлених осіб посіла шосте місце серед регіонів України. Крім того, в 2014
році на Миколаївщини налічувалось 95 різних типів готелів та інших місць для
тимчасового проживання на 13,3 тис. місць. При цьому, послуги саме
готельного сервісу надавали 18 готелів та 1 готельно-офісний центр. По
забезпеченості готельними та іншими місцями для тимчасового проживання
серед областей південного регіону Миколаївщина посідає друге місце (11,1
місць на 1000 жителів) після Херсонщини (19,7) [5,с.5].
У санаторіях і закладах відпочинку в 2014 році лікувалось і
відпочивало понад 134 тис. осіб. Переважна більшість (88%) оздоровлених
відпочивали протягом тривалого часу, решта – упродовж 1-2 днів. У порівнянні
з попереднім оздоровчим сезоном кількість відпочиваючих зменшилася на 12%
та 2% відповідно.
Послугами санаторно-курортних (оздоровчих) закладів області у 20132014 роках скористалися також 12,9 тис. іноземних громадян (на 1,2 тис., або на
8% менше, ніж у попередньому оздоровчому сезоні). Традиційно, переважну
більшість (98%) обслугованих іноземців складають громадяни держав, що
утворилися з колишнього СРСР, зокрема громадяни Російської Федерації
(5,1 тис.), Республіки Молдова (4,6 тис.) та Білорусі (2,9 тис.).
У 2014 році мешканцям Миколаївської області та підприємствам
надавали послуги з організації подорожувань 46 підприємствами регіону, які
займалися продажем та резервуванням квитків на всі види транспорту,
організацією відпочинку, розваг та індивідуальних подорожей, а також
надавали посередницькі послуги з продажу путівок. За рік ними було
реалізовано послуг (у ринкових цінах, уключаючи ПДВ) на 7,3 млн. грн., що у
порівнянних цінах на 21,6% більше ніж у 2013 році. З цього обсягу 57,5%
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реалізовано населенню, рештою – скористалися підприємства та організації.
Високу конкуренцію підприємствам, що надають послуги з організації
подорожувань, створюють фізичні особи-підприємці. За даними Державної
податкової адміністрації України, у 2014 році, аналогічним бізнесом на
Миколаївщині займалися 74 таких суб’єкта підприємництва, якими реалізовано
послуг на 7,6 млн. грн. [5,с.23].
Що стосується розвитку бізнесу з організації подорожувань у 2014 році,
то наявна фінансово-економічна криза та політична ситуація в країні суттєво
обмежила можливості подорожуючих, а відтак – негативно вплинула на
діяльність підприємств, які займаються організацією подорожувань. Обсяг
реалізованих ними послуг за січень-серпень 2014-2015 р. зменшився порівняно
з відповідним періодом 2013р. на 45,2% (у порівняних цінах) та склав
8,6 млн. грн.
Стратегічною метою розвитку туристсько-рекреаційного потенціалу
Миколаївській області можна визначити створення конкурентоспроможного на
світовому ринку туристичного продукту, здатного максимально задовольнити
туристичні потреби населення країни, забезпечити на цій основі комплексний
розвиток територій та їх соціально-економічних інтересів при збереженні
екологічної рівноваги та історико-культурного довкілля.
Лише такі фактори як тепле море, заповідні зони в гирлі Південного Бугу,
пам'ятки архітектури та культури, достатньо розвинений бізнес розваг, а також
ще не втрачені залишки радянської системи оздоровлення (йдеться про
санаторії, пансіонати, будинки відпочинку) могли би сприяти стрімкому
розвитку туризму в регіоні.
Але в розвитку рекреаційного комплексу області слід виділити також ряд
негативних моментів. По-перше, внаслідок погіршення екологічної ситуації
спостерігається постійне зниження рекреаційної цінності території. По-друге,
гостро відчувається необхідність реконструкції існуючого фонду рекреаційного
господарства та підвищення якості обслуговування рекреантів. По-третє,
значна кількість курортно-рекреаційних закладів розміщена вздовж узбережжя
хаотично, без задовільного інженерного оснащення і благоустрою території, що
збільшує негативний вплив на берег, пляжу, прибережну акваторію моря.
Отже, Миколаївщина має достатні природно-рекреаційні можливості для
становлення індустрії туризму. Осмислюючи причини незадовільної ситуації,
що має місце на сучасному туристичному ринку, перше місце в списку цих
причин займає нераціональне використання рекреаційних ресурсів, не достатня
увага з боку органів місцевої влади до цієї галузі. Це видно, з того, що
розроблена Програма соціально-екологічного розвитку зон відпочинку
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Чорноморського узбережжя Миколаївської області не втілюються в реальне
життя. Не втілюються в життя в повному обсязі і Програми розвитку туризму в
регіоні на 2002-2014 роки через відсутність фінансування відповідних заходів,
які визначають такі напрями розвитку туризму:
 удосконалення системи управління галуззю;
 зміцнення матеріальної бази туризму;
 розширення міжнародної співпраці у туристичній галузі;
 підвищення якості та розширення асортименту туристичних послуг;
 поліпшення транспортного обслуговування;
 підвищення ефективності використання рекреаційних ресурсів та
об’єктів культурної спадщини;
 поліпшення інформаційного та рекламного забезпечення;
 провадження ефективної інноваційної діяльності;
 поліпшення кадрового забезпечення.
Тому виникає необхідність в створенні сприятливих умов інвестування.
Тобто ефективність функціонування рекреаційного комплексу Миколаївщини
пов’язана з реалізацією крупних комплексних інвестиційних проектів, які
будуть стосуватись спортивної, розважальної, лікувально-оздоровчої,
конгресної бази, зокрема побудови нових басейнів, тенісних кортів,
розважальних комплексів, ресторанів, дискотек, оздоровчих центрів, конгресхолів тощо.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТУРИЗМУ НА ЧЕРНІГІВЩИНІ
Одним з важливих і перспективних напрямів розвитку економіки та
культури Чернігівщини є туризм. Аналіз розвитку туристичної діяльності в
області дає підстави стверджувати про його динамічне зростання.
У 2013 р. туристичними організаціями Чернігівської області було
обслуговано 9,3 тис. осіб. Більшість з них (85,2%) виїжджали за кордон, 14,6%
– подорожували в межах України, решта – іноземні туристи, що відвідали
Чернігівщину. Крім того, екскурсійними підприємствами було обслуговано
10,7 тис. екскурсантів, з яких 310 – іноземні громадяни. Від надання
туристичних послуг у 2013 р. суб'єкти туристичної діяльності отримали 3,3
млн. грн. доходу, операційні витрати на надання туристичних послуг склали 2,1
млн. грн. Туристичну діяльність в області у 2013 р. забезпечували 80
працівників, з яких майже половина мали вищу або середню спеціальну освіту
в галузі туризму [3].
У 2014 – 2015 рр. на розвиток туризму в області негативно впливає
загальний політичний та соціально-економічний стан країни в цілому. Даних за
2015 р. щодо розвитку туристичної галузі ще не має, але можна припустити, що
показники іноземного та внутрішнього туризму впали вдвічі, а то й втричі.
У Чернігівській області туристичну діяльність здійснюють 4
туроператори, 3 інформаційно-туристичних центри, та 65 турагентів.
Екскурсійним обслуговуванням громадян займаються 7 агенцій. На території
області прокладено 17 туристичних маршрутів, серед яких п'ять обласного
значення, чотири краєзнавчого, три паломницького, три екологічного та два
зеленого сільського туризму. Також створено п'ять об'єктів для заняття
пригодницьким туризмом. Послугами розміщення займаються 49 закладів
готельного типу різних форм власності та 59 баз відпочинку. Щорічно
проводиться понад 40 туристичних заходів, фестивалів та виставок [4].
Найпотужнішими туроператорськими підприємствами є ПП "Альта", ПП
"Восьме чудо України", ТК "Новатур" та АТ "Чернігівтурист". Серед
турагентських компаній основними є ТК "Придеснянський", АК "Екстур", ПП
"Євро Круїз", "Торос", "Світ Мандрів", "Острів Скарбів" та "Чернігів-Тур".
Також функціонує три туристично-інформаційних центри, серед яких:
агентство регіонального розвитку Чернігівщини, структурний підрозділ
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готельно-туристичного комплексу "Придеснянський" та агенція з туризму та
нерухомості. Найбільшими екскурсійними фірмами є "Атлантида", НЗ
"Чернігів стародавній", чернігівське бюро подорожей та екскурсій.
Найпопулярнішими закладами розміщення є парк-готель "Чернігів",
готель "Слов'янський" у Новгороді-Сіверському, готель "Градецький" в
Чернігові, готель "Полісся" та готельно-ресторанний комплекс "Версаль" в Ічні.
Важливого значення набули санаторії, оздоровчі табори і бази відпочинку,
кількість яких на території області складає понад 60. Санаторні комплекси
надають рекреаційні послуги, а саме – лікування, оздоровлення та відпочинок.
Одним з регіонів України, де активно формується розуміння сільського
зеленого туризму як специфічної форми відпочинку в селі з широкими
можливостями використання природного, матеріального і культурного
потенціалу є Чернігівщина. На її території створено 20 сільських садиб. На
думку фахівців туристичної галузі, зелений туризм може стати
найперспективнішим видом туризму на Чернігівщині. Такі прогнози пов'язані,
по-перше, з величезними природними можливостями Сіверського краю
(багатими рибою, річками, ставками, водоймищами, лісами). По-друге, зелений
туризм на відміну від інших напрямків туристичної галузі, не потребує
особливих витрат. Сільський зелений туризм може активно розвиватися і
приносити прибутки для туристичної сфери краю [4].
Основні сільські садиби розміщено головним чином у 3-ох районах
області: Ічнянському, Коропському та Ніжинському. "Родзинкою" зеленого
туризму Чернігівщини, безперечно, є "Соколиний хутір", що розташований у
с. Петрушівка Ічнянського району. До складу "Соколиного хутора" входять
п'ять садиб, оздоблених за українськими традиціями кін. XVIII – поч. XX ст.
Кожна садиба має свій неповторний колорит. Нині хутір може прийняти до 24
відвідувачів. Туристичний сезон тут розпочинається в травні і триває аж до
настання холодів. Як правило, туристи залишаються на три-п'ять днів.
Господарі пригощають гостей різними стравами української кухні та
пропонують організувати дозвілля. Так відвідувачі можуть взяти участь у
полюванні на соколів, покататися верхи на конях, влаштувати козацькі розваги,
такі як метання спису, сокири, ножа. Влітку можна поплавати на катамарані або
човні по р. Смож, помандрувати велосипедом мальовничими куточками
Ічнянщини. Узимку туристам пропонується катання на лижах і ковзанах. Також
розроблені й туристичні маршрути. Так на автотранспорті можна відвідати НЗ
"Качанівка", що розташований неподалік Петрушівки, Густинський монастир,
побувати у Тростянецькому дендропарку та у Сокиринцях [1].
Позитивний вплив сільського зеленого туризму на поліпшення умов та
якості життя селян полягає передусім у тому, що він розширює сферу
зайнятості сільського населення, особливо жінок, і дає селянам додатковий
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заробіток. Ця діяльність впливає на підвищення рівня життя всіх мешканців,
дозволяє створювати нові робочі місця. Сільський зелений туризм справляє
позитивний вплив на відродження, збереження та розвиток місцевих народних
звичаїв, промислів, пам'яток історико-культурної спадщини.
Наданням професійної вищої освіти у галузі туризму займаються
Чернігівський державний інститут економіки і управління та Чернігівський
національний технологічний університет [2]. Ці два вищі навчальні заклади
(ВНЗ) є основними установами в області, що готують кваліфікованих кадрів
для роботи в туристичній сфері. Професійна підготовка, перепідготовка і
підвищення кваліфікації кадрів у галузі туризму здійснюються державними,
комунальними та приватними навчальними закладами в порядку, визначеному
законодавством.
Головним документом, що регулює розвиток туризму в Чернігівській
області є "Програма розвитку туризму на 2013 – 2020 рр.". Метою програми є
розвиток в'їзного та внутрішнього туризму, популяризація туристичнорекреаційного потенціалу області на державному та міжнародному рівнях,
створення сприятливих умов для залучення іноземних і вітчизняних інвестицій
у розвиток туристичної інфраструктури. А в свою чергу, Чернігівська ОДА
забезпечує організаційне виконання заходів програми, передбачає
фінансування на виконання її заходів та контролює діяльність спеціальної
комісії, яка приймає рішення щодо розвитку туризму в регіоні [4].
Отже, туристична сфера Чернігівського краю орієнтована на
забезпечення, переважно, сільського зеленого, краєзнавчого та пізнавального
туризму у весінній та літній періоди. У 2014 р., зважаючи на соціальноекономічну ситуацію в країні, показники внутрішнього і зовнішнього туризму в
області впали вдвічі. Разом з тим у 2014 р. розширилася географія туристичних
потоків та збільшився термін перебування транзитних гостей у Чернігові.
Список використаної літератури та джерел
1. Розвиток сільського зеленого туризму на Чернігівщині. Соколиний хутір.
Режим доступу: http://hutir.net/index.php/news/media-about-hutir/. – 20.05.2013. –
[без нумерації].
2.
Довідник
вищих
навчальних
закладів.
Режим
доступу:
http://osvita.ua/vnz/guide/. – 03.04.2015. – [без нумерації].
3. Офіційний веб-портал Чернігівської обласної ради. Режим доступу:
http://www.chernihiv-oblrada.gov.ua/. – 18.09.2014. – [без нумерації].
4. Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської
обласної державної адміністрації. Режим доступу: http://www.cult.gov.ua/. –
10.08.2013. – [без нумерації].
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СКАУТИНГ ЯК СПОСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІ
Скаутинг – сучасний широко розповсюджений у світі дитячий і
молодіжний виховний рух, суттєва частина системи позашкільної освіти, який
будується на Скаутському Методі, надає дітям, молоді можливість працювати у
команді, залучатись до прийняття рішень у групі, колективі, громаді, спільноті,
з урахуванням віку і досвіду. Молодь приєднується до скаутського руху, щоб
бути серед однолітків і однодумців, які вважають своїм обов’язком бути
соціально активними особистостями.
Дітям, підліткам, молоді скаутські об’єднання пропонують широкий
спектр заходів, програм, напрямів діяльності, які ставлять перед скаутами
амбіційні завдання та допомагають зміцнити патріотичні почуття молоді,
займати достойне місце у розбудові громадянського суспільства у регіоні.
Метою скаутських з’їздів є:

популяризація та пропаганда скаутського стилю життя, активної
життєвої позиції молоді;

залучення широкого кола дітей і молоді до здорового та активного способу
життя у скаутингу;

сприяння розвитку ініціатив та діяльності молодих волонтерів,
скаутських лідерів;

сприяння патріотичному вихованню;

об’єднання дітей, молоді та дорослих під скаутськими гаслами та
національною ідеєю;

розвиток творчої співдружності скаутських організацій тощо.
Одним із прикладів такого з’їзду є захід Миколаївського обласного
осередку «Національної організації скаутів України» – Миколаївський
обласний традиційний скаутський табір-джамборі «Зустріч друзів», який
відбувся наприкінці вересня 2015 року.
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Завданнями фестивалю-джамборі «Зустріч друзів» були:

поширення інформації про скаутський рух України;

залучення педагогічної, батьківської, творчої громадськості до
скаутського виховного руху;

залучення дітей та молоді до скаутського руху;

розкриття творчих здібностей та організація змістовного дозвілля
дітей та підлітків разом із скаутською молоддю Миколаївщини;

сприяння розвитку комунікативних, організаторських навичок
скаутів, дітей і молоді, навичок спільної творчої діяльності у групах і
колективах на засадах Скаутського Методу;

підтримка творчих здібностей та соціальної активності,
волонтерства у підростаючого покоління;

виховання у підростаючого покоління громадянських, патріотичних
почуттів, культурних і естетичних смаків.
За три дні у програмі 16-го традиційного обласного скаутського
Фестивалю-Джамборі взяли участь 264 скаута та прихильника організації з
Миколаєва, Дніпропетровська, Миколаївської області: Первомайська,
Баштанського, Врадіївського, Єланецького, Жовтневого районів. На базі
Спортивно-розважального центру «Истоки» утворилось 20 таборів та делегацій,
на яких чекали різноманітні активітети, майстер-класи та туристичні змаганняпрактики, що чергувалися з командними та індивідуальними іграми та
протиборствами. Кожна делегація привезла з собою саджанці дерев і на
галявині утворилася дружна скаутська алея рослин з усіх куточків нашої
області.
Скаутський зліт відрізняється від подібних наметових осінніх зборів
любителів пригод і традиційних туристичних змагань своїм яскраво вираженим
прагненням до рухливих колективних ігор на місцевості, в яких одночасно
брали участь усі мешканці табору. Спортивне орієнтування на місцевості
нагадувало захоплюючу екскурсію етнографічного та історичного змісту.
Кожен учасник табору, для участі в будь-якій частині програми, мав
можливість обрати собі команду за смаком або стати учасником тимчасової,
стихійно утвореної команди, групи або загону. Головна умова – інтерес,
бажання і гарний настрій. Втім, скаутські зльоти завжди відрізнялися тим, що
на них панувала атмосфера дружби і взаємодопомоги. Подібне об’єднання
групи дозволяє покращити комунікативні навички учасників.
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Сприяють активізації та мотивуванню молоді до здорового способу життя
та активізації туристичної діяльності такі скаутські активітети – різноманітні
заняття, що допомагають учасникам зустрічі у всебічному розвитку та
отриманню нових знань, умінь, навичок:

топографія;

орієнтування на місцевості (вдень,вночі);

в’язання вузлів;

мотузковий парк;

ловля риби;

плоти та каное;

їзда на велосипеді;

основи першої медичної допомоги;

дослідження природи України;

формування екологічної свідомості – екодесант;

нічні квести, великі польові та лісові ігри;

етнографічні квести – «Мальовнича Україна», «Моє місто – моя
турбота», «Гривня-тур»;

школа практичного таборування;

експедиції тощо.
Отже, у скаутингу значна увага приділяється формуванню у дітей та
молоді туристичної активності, валеологічної та екологічної культури,
професійній підготовці, розвитку лідерських якостей.
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СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАКЛАДІВ РОЗМІЩЕННЯ
КУРОРТУ СХІДНИЦЯ
Туристично-рекреаційні ресурси Карпатського регіону є одними із
найбагатших та найрізноманітніших в Україні. Серед значної кількості наявних
у регіоні відомих рекреаційних центрів, особливої уваги заслуговує курорт
Східниця, розташований у межах одноїменного селища міського типу
Дрогобицького району Львівської області. Курорт відомий, в першу чергу із-за
його бальнеологічних ресурсів, але протягом останніх років у його межах
активно розвиваються різні види туризму і рекреації. Унікальні східницькі
мінеральні води в поєднанні із розташуванням в оточенні карпатських гір,
додають Східниці особливого магнетизму, що значно сприяє зростанню її
туристичної привабливості. Пізнавальні аспекти відпочинку у цій місцевості
підвищує територіальна близькість із Національним природним парком
Сколівські Бескиди та Державним історико-культурним заповідником
«Тустань».
Східниця знаходиться в мальовничій гірській долині за Бориславським
перевалом, на відстані 20 км від Трускавця на висоті 600-900 м над рівнем
моря. Поєднання багатьох природних чинників Карпат, які зробили цей
бальнеологічний курорт винятковим і унікальним за своїми цілющими
властивостями, дозволяє поєднувати відпочинок та лікування у Східниці в
будь-яку пору року, як для дорослих, так і для дітей. Влітку тут тепло, середня
температура повітря становить +20С°. Завдяки оточенню гір, зима тут м'яка (до
-15С°), при цьому, сніг у горах лежить з осені і до закінчення весни [3].
На сьогодні у Східниці налічується 38 джерел мінеральної води по типу
Нафтуся та 17 свердловин з різним хімічним складом мінеральної води, з яких
для відвідувачів доступні води з 10 джерел і 3-х свердловин [2]. Завдяки
особливому хімічному складу місцеві мінеральні джерела не мають аналогів в
світі і створюють ідеальні умови для лікування таких недуг як: захворювання
печінки, нирок, шлунково-кишкового тракту, нервової системи, сечовивідних
шляхів, циститу, цукрового діабету I і II типів, відновлення після операцій та
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інших хвороб.
Свого часу владні мужі не могли повірити, що поруч зі знаменитим
Трускавцем залягають джерела ще багатші за своїми властивостями. І лише
науковець Омелян Стоцький, першовідкривач мінеральних вод Східниці, вірив
у природні багатства цього гірського селища і у 1956-1973 рр. відкрив у
Східниці великі поклади мінеральної води «Нафтуся». Завдяки його старанням
9 січня 1976 р. селище Східниця було визнано Всесоюзним курортом. Однак, не
зважаючи на довгоочікуване визнання, в радянські часи розробка і експлуатація
мінеральних вод, проводились мляво. У часи незалежності України ситуація
кардинально змінилася – у наші дні курорт набув статусу активного
оздоровчого центру, відомого не тільки в Україні, а й в усьому світі. У 2005 р.
селище Східниця було перейменовано на Всеукраїнський курорт імені Омеляна
Стоцького [6].
На сьогодні у курортному містечку функціонує 77 закладів розміщення
державної та приватної форм власності [4, 5]. У структурі закладів розміщення
Східниці найбільшу частку складають приватні садиби та гостинні двори та
вілли, частка яких становить відповідно 28% та 22% (рис.1). Частка готелів та
готельно-ресторанних комплексів становить 19%, оздоровчих центрів та
котеджів є однаковою (по 9%), відпочинкових комплексів 8%, санаторіїв – 5%.
приватні садиби,
гостинні двори; 21

санаторії; 4

оздоровчі центри;
7
відпочинкові
комплекси; 6

котеджі; 7
вілли; 17
готелі; 15

Рис. 1. Структура закладів розміщення курорту Східниця у 2015 р.,
одиниць.Складено за [4, 5].
Перелік закладів розміщення, які функціонують у межах курорту
Східниця у 2015 р. за типами наведено у таблиці 1.
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Табл. 1
Заклади розміщення у межах курорту Східниця у 2015 р., одиниць.
Типи
Заклади розміщення
закладів
розміщення
Готелі,
"Київська Русь-Східниця", "ТАОР Карпати", "Респект", "Три
готельно- Сини та Донька", "Тустань", "Санта-Марія", "Фурмі",
ресторанні
"Узлісся", "Сузір'я", "Валентина", "Едем", "Гармонія", "Villa
комплекси
Grand", "Три корони","Шале".
"Алеssіа", "Астері", "Аура Карпат", "Валерія", "Золоте
руно", "Вілла Медова", "Мозола", "Кременик", "Ксенія",
Вілли
"Оберіг", "Під Замком", "Рай", "Садиба у Сестер", "Сузір'я",
"Східниця", "Три корони", "ЮРАН".
Відпочинкові
"Вікторія", "Верховина", "Едем", "Під лісом", "Цитадель",
комплекси
"Великий боковъ".
Оздоровчі
"Вілла Ігнатьєва", "Вілла у Доктора", "ДіАнна". "ДіАннацентри
Геліос", "Зелений бір", "Київська Русь", "Сідус".
Санаторії
"Східницькі Карпати", "Стожари", "Гуцулка","Едельвейс".
"Дикий зруб Людмила", "Арніка", "Аура Карпат", "Ватра",
Котеджі
"Золота рибка", "Львів", "Смерекова хата".
"Амор", "АнНа", "Аура Карпат", "Безнікова", "Відпочинок
Приватні у Карпатах", "Гостинний дворик", "Гудзя", "Журавлик,
садиби,
"Журе", "Гармонія", "Марія", "МІО", "Наталі", "На Зарічній",
гостинні двори "Святослав", "Сова", "Сонячна квітка", "Стефані", "Теремок",
"У Єви", "Червона рута".
Складено за [4, 5].
Загалом, для сучасного етапу розвитку закладів розміщення Східниці
характерними є такі головні тенденції:
- збільшення кількості місць у закладах розміщення у поєднанні із
зростанням їх комфортності та вартості;
- розширення асортименту послуг розміщення та оздоровлення, які
надаються приватними садибами [2];
- посилення екологічного навантаження у зв’язку із активною розбудовою
курорту.
Однак, стрімкий розвиток туристично-рекреаційної галузі курорту
Східниця cтримує низка загальнодержавних негативних чинників, серед яких:
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недостатній рівень розвитку та недофінансування туристично-рекреаційної
інфраструктури; невідповідність засобів розміщення світовим стандартам;
незадовільний стан пам’яток історико-архітектурної спадщини, що не
підлягають використанню для туристичних потреб; недостатня забезпеченість
професійними кадрами в галузі туризму і рекреації; недосконалість
законодавчої та нормативно-правової бази в галузі туризму; а також недостатня
кількість туристичної інформації як для туристів, так і для підприємств, що
надають послуги у сфері туризму [1].
З урахуванням наявності потужного туристично-рекреаційного
потенціалу, перспективи розвитку селища Східниця як курорту регіонального
значення є досить оптимістичними за умови контролю та підтримки з боку як
місцевої, так і регіональної та державної влади. Необхідним є створення
повноцінної регіональної політики розвитку туризму та рекреації,
стратегічними завданнями якої є закріплення туристично-рекреаційного образу
Східниці на національному та міжнародному туристичних ринках та створення
сприятливих умов для ефективного управління туристичною галуззю не тільки
в регіоні, але й у державі в цілому.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В ІНДУСТРІЇ
ТУРИЗМУ
В останні роки у професійній туристській освіті спостерігаються процеси,
спрямовані на підвищення її якості (інтеграція, диверсифікація, уніфікація). Це
обумовлено, передусім, зростаючим попитом на туристські послуги нового
покоління, і, як наслідок, необхідністю підготовки для туристської галузі
конкурентоспроможних фахівців, які володіють низкою професійно важливих
знань, умінь, навичок, особистісних якостей.
За оцінками експертів ЮНЕСКО , туризм може стати провідною галуззю
світової економіки, що сприятиме розвитку локальних економік, міжкультурної
комунікації та формуванню толерантного суспільства [1]. Всесвітня туристська
організація (ВТО) прогнозує подальше зростання туристичного потоку до 1,6
млрд. осіб у 2020 році [2].
Розвиток туризму в Україні, як чинник формування економіки держави,
зумовлює необхідність створення галузевої системи підготовки та підвищення
кваліфікації туристських кадрів, яка б забезпечувала підприємства туристичної
індустрії фахівцями, здатними працювати індивідуально і продуктивно в
умовах конкуренції.
Враховуючи те, що нинішня система професійної підготовки фахівців
туризму в Україні значною мірою не відповідає вимогам, які висуваються
підприємствами-роботодавцями в умовах ринкової економіки, тема
дослідження є актуальною та доцільною. Вивченню питань підготовки фахівців
туристської індустрії присвячено велика кількість наукових праць вітчизняних
та закордонних дослідників В. Андрущенка, І. Зязюна, В. Кременя, Н. Ничкало,
В. Федорченка [3]. Більшість авторів вважають найбільшою проблемою слабку
практичну підготовку студентів. Це підтверджують і результати опитування
керівників підприємств тур індустрії. Більшість з них (93%) зазначили
неготовність випускників вищих навчальних закладів (ВНЗ) приступити до
повноцінного виконання професійних обов’язків на робочому місці [4].
Передусім, слід зазначити, що для України фундаментальна туристська
освіта є відносно новою сферою освіти, адже упродовж тривалого часу вищі та
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середні навчальні заклади України не готували спеціалістів для туристської
галузі. Донедавна фахівців для готельного і ресторанного бізнесу в Україні
готував єдиний в цій області Київський технікум готельного господарства,
відкритий за часів СРСР в 1979 р. Підготовка фахівців за напрямом «Туризм»
була узаконена постановою Кабінету Міністрів України лише в 2002 р.
Незабаром з'явилися відповідні спеціальності, у тому числі «готельне
господарство» і «ресторанна справа». На сьогоднішній день підготовку кадрів
для сфери туризму та готельного господарства здійснюють 146 вищих
навчальних закладів. Поряд із цим, існує низка проблем щодо якості підготовки
фахівців. Це обумовлено як недоліками у законодавстві (наприклад і досі
відсутній закон «Про готельну індустрію»), так і певними труднощами у
підготовці фахівців.
Станом на початок 2014 р. у туризмі в Україні (туроператори і турагенти)
фактично зайнято близько 37 тис. осіб, ще 120 тис. працюють у готелях,
будинках відпочинку, мотелях та ін. Поряд із цим, у навчальних закладах за
різними формами навчання щорічно випускають близько 6500 фахівців, серед
яких близько 40% – фахівці з готельного господарства [5]. Світова практика
свідчить про недостатню кількість фахівців готельного господарства у
порівнянні з пропозицією робочих місць у цій галузі на ринку праці. Щодо
туристичних фірм, то ще кілька років тому більшість з них не вважали
проблему підбору персоналу глобальною – наявність гуманітарної освіти та
певні особистісні якості (комунікабельність, здатність до навчання тощо)
давали непогані шанси тим, хто йшов в цей бізнес. Але сучасна ситуація, яка
характеризується значним ростом суб'єктів туристичного ринку, вимагає
наявності високопрофесійних кадрів.
На сьогоднішній день склалася така ситуація: після закінчення навчання
вчорашні студенти стикаються з проблемою працевлаштування, адже однією з
обов'язкових умов, яку висувають роботодавці – це наявність досвіду роботи.
Студенти, володіючи лише теоретичними знаннями, не вміють поводитися з
системами бронювання, не володіють комерційними навичками, не знайомі з
формами бланків, які використовуються в туризмі, погано орієнтуються в
професійній термінології тощо. У свою чергу туристи стають все більш
освіченими і вимогливими. Рівень їх уявлень про сервіс, вимоги до відпочинку і
навіть знання географії, іноземних мов іноді значно вище, ніж у випускників
ВНЗ [6].
Низький ступінь співробітництва між закладами професійної туристської
освіти та підприємствами галузі не дає можливості становлення не лише
високоякісної теоретичної, а і практичної сторони освіти. Недостатність
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практичних навичок випускників гальмує розвиток туристської сфери, оскільки
підприємствам необхідно проводити навчання співробітників вже на робочому
місці, витрачаючи не лише час, а й кошти.
Фахівці, які закінчили вищі навчальні заклади, мають нести в
виробництво прогрес, сучасні методи обслуговування, креативність, але в
дійсності цього, як правило, не відбувається. Основна проблема криється у
відірваності навчального процесу від сучасних методів роботи готелів,
ресторанів і туристських фірм. Навчальний процес значно відстає від дійсності,
особливо від сучасного світового досвіду. Досвід підготовки кадрів туристської
сфери у країнах Західної Європи та Північної Америки набагато більший, ніж у
країнах Східної Європи, в тому числі й в Україні [7].
Оскільки ринок туризму є перспективним, таким, що активно
розвивається, то, відповідно, ринок вакансій в сфері туризму також великий і
різноманітний. Але на співбесідах роботодавці часто стикаються з відсутністю
належного рівня знань і умінь випускників ВНЗ, однак при цьому останні
висувають досить високі вимоги до рівня заробітної плати, мають низьку
трудову мотивацію і часто завищену самооцінку. Причин такої ситуації багато:
це і небажання студентів навчатися, відсутність їх прагнення до самоосвіти,
низька мотивація до навчання; і загальна ситуація в суспільстві; і, безумовно,
негативні тенденції в освітніх установах, іноді низький рівень професійної
підготовки деяких викладачів. При цьому саме викладач здатен викликати
інтерес до майбутньої професії, дисципліни шляхом динамічного, доступного
викладання, демонстрації зв’язку теоретичних знань з майбутньою
професійною діяльністю, що в свою чергу стає спонукальною причиною
прагнення студентів до саморозвитку.
Однією з найважливіших проблем сучасної освіти в сфері туризму та
готельного господарства є відсутність у викладачів власного професійного
досвіду в сфері туризму та готельного господарства, що призводить до
відірваності теорії від практики. Так трапляються випадки, коли викладач на
лекціях і семінарах надає не логічні та непорівнянні з туризмом приклади, не
здатен відповісти на питання студентів повною мірою згідно із найновішими
сучасними тенденціями в цій сфері. Як результат, випускники, володіючи
тільки теоретичними знаннями, не в змозі застосувати їх на практиці, що
призводить до проблем при працевлаштуванні і подальшої трудової діяльності.
Таким чином, підготовка кадрів для підприємств тур індустрії є
актуальним питанням, яке гостро стоїть перед власниками і керівниками
підприємств цієї галузі. Головною метою туристської освіти є покращення її
якості з урахуванням тенденцій розвитку світового туризму, досвіду провідних
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профільних навчальних закладів та потреб національних підприємств.
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АКТИВНИЙ ТА ДИКИЙ ВІДПОЧИНОК В АКТОВСЬКОМУ
КАНЬЙОНІ
Найважливішим спонукальним мотивом туристичних подорожей є чисте
середовище проживання, незвичайні пейзажі, природа, унікальна культурна
спадщина народів світу, що дбайливо і постійно оберігається. Туристичні
подорожі вже сьогодні, і в майбутньому особливо, більше не будуть просто
відпочинком, у основі їх існуватимуть культурні, релігійні чи етнічні корені,
який-небудь вид діяльності чи особливі інтереси. Узяті окремо сонце, море і
золотий пісок пляжів утрачають свою привабливість. На перше місце виходить
активний, пізнавальний і культурний туризм, що знаходиться в гармонії з
навколишнім середовищем. Це сприяє контакту з іншими людьми, що
характеризується високою якістю обслуговування. У сучасному туризмі досить
контрастно просліджується тенденція, що не спостерігалася п'ять-десять років
тому: туристи здебільшого віддають перевагу не розкішним готельним
комплексам і харчуванню, пасивному, ледачому світогляду, а активному
відпочинку, що знаходится в гармонії з навколишнім середовищем.
До Вашої уваги ми пропонуємо активний відпочинок у маловідомому
місці – Актовському каньйоні.
Актовський каньйон розташований поблизу села Актове Вознесенського
району,Миколаївської області. Це унікальне творіння природи утворилось тут
більше 4 млрд. років тому. Розташований Актовський каньйон на річці
Мертвовод. Загальна площа складає 250 га, а його максимальна глибина сягає
50 метрів. Протяжність його – близько 3 км.
Історія розповідає, що це «Долина диявола» в селі Актове під
Вознесенськом – це місце містичне. Саме тут поховано більшість скіфських
царів, а в часи їхнього правління в «Долині диявола» проводили магічні
ритуали.
Зараз тут знаходиться Актовський каньйон – безлюдне місце чарівного,
але дикого відпочинку. Скелі каньйону досягають 100 метрів у висоту і разом із
річками та водоймами утворюють унікальну заповідну зону зі своїм
мікрокліматом, що відрізняється від того, що вже в кілометрі звідси.
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Спуститися по скелях – завдання не для слабаків. Але, опинившись внизу,
можна помилуватися маленькими водоспадами, які плавно перетікають один в
інший, і найчистішу, прозору воду.
Щодо інфраструктури, так, це місце дикого відпочинку з наметом і з
усіма своїми плюсами і мінусами. Інфраструктури немає взагалі: тільки ви і
ваш намет. Але плюсом є безпосередня близькість до села: у разі чого, не
залишитеся ні голодними, ні холодними.
Неподалік від Актовського каньйону знаходиться Арбузинський каньйон
– його ще називають «малий Актовський». А вид на обидва каньйони
відкривається зі скелі з претензійною назвою «Пуп землі»: опинившись там,
дихайте глибше, краса іноді збиває з ніг.
Щодо розваг на місцях, то це, мабуть, тільки купання і пірнання, але яке!
Якщо жити в каньйоні два тижні, можна щодня змінювати локацію для водних
процедур: їх тут дуже багато. Особисто варто плескатися в Гамазеніку
(багатоярусна невелика річечка біля підніжжя скель), там найчистіша вода. Але
є нюанси: стрибати зі скелі можна лише після консультації з місцевими
мешканцями або ретельної перевірки дна самостійно: безліч підводних каменів
розташовані занадто близько до поверхні води.
Це ідеально чисте місце. Ні папірців, ні пляшок. Немає навіть людей на
багато сотень метрів навколо.
Мобільний зв’язок унизу каньйону не працює взагалі, мобільний Інтернет
не запускається.
Отже, тут місце сили та багатої води. У ній міститься стільки
мікроелементів, що Актовський каньйон можна сміливо сприймати як
санаторій. Каньйон – частина величезного ландшафтного парку «ГранітноСтепове Побужжя».
Це місце, де можна сміливо шукати усамітнення і насичуватися тишею.
Незважаючи на всі перераховані вище переваги Актовського каньйону ,
цей унікальний природній куточок на сьогоднішній день не є широко
розвиненим туристичним об’єктом, тому ми пропонуємо відвідати це
дивовижне місце, що манить до себе містичною привабливістю, мальовничою
природою і малодоступністю.
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ
Зелений туризм як відпочинок у селі для України не є новиною, адже ще на
початку ХХ ст. до карпатських сіл приїздили на відпочинок відомі українські
письменники, художники, артисти, політики.
Нині розвиток сільського туризму поширився вже на 14 областей України.
Ініціатором виступила всеукраїнська громадська неприбуткова організація –
Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні.
Правового визначення терміну «зелений туризм», а тим більше
«сільськогосподарський» не існує. Зелений туризм в Україні потерпає від
відсутності необхідних законів, реклами та кредитів. Міністерство аграрної
політики та продовольства готує проект закону «Про сільський зелений
туризм», за допомогою якого в Україні легалізується сільський зелений туризм.
Але попри це зелений туризм розвивається.
Сільський зелений туризм – це специфічна форма відпочинку в селі з
використанням природного, матеріального та культурного потенціалу даної
місцевості. При цьому проживання, харчування та обслуговування туристів
забезпечує сільська родина [1].
В Україні існують усі передумови розвитку відпочинку в селі, який можна
розглядати як специфічну форму підсобної господарської діяльності у
сільському середовищі з використанням природного та культурного потенціалу
регіону, або як форму малого підприємництва, що дає можливість певною
мірою вирішити проблему зайнятості сільського населення, покращити його
добробут, повніше використати природний та історико-культурний потенціал
сільської місцевості. Справа розвитку сільського відпочинку має реальну
державну перспективу і сприяє поліпшенню соціально-економічної ситуації
сільської місцевості [2].
Сільський туризм виступає важливим чинником стабільного динамічного
збільшення надходжень до бюджету, активізації розвитку багатьох галузей
економіки (транспорт, торгівля, зв'язок, сільське господарство тощо).
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Однією з головних складових відпочинкової пропозиції є умови
проживання. Умови проживання повинні гарантувати можливість зручного
нічлігу, дотримання особистої гігієни, наявність повноцінного харчування.
Тому господарям варто керуватися рекомендаціями з категоризації сільського
житла Української спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму.
Присвоєння категорії житлу, що надається у користування відпочиваючим, дає
право господареві оселі повідомляти про відповідну якість житлових умов у
рекламних засобах Спілки, що сприятиме збільшенню відпочинкового попиту
та доходів господаря.
Як правило, більшість відпочиваючих скаржаться на брак інформації щодо
відпочинку. Отже, надзвичайно важливими є визначники якості проживання,
такі як інформаційні позначки на дорогах і біля оселі, а також у самій оселі.
Міжнародний імідж сільського відпочинку неоднозначний. З одного боку,
Україна традиційно сприймається як аграрна країна, одна з європейських
житниць із збереженим сільським укладом життя, багатою культурною
спадщиною, із незнищенною природою та гостинними господарями. З іншого
боку, не приваблює іноземних туристів відносно низький стандарт житла і його
недостатня технічна забезпеченість, а також не облаштованість сіл та досить
обмежений вибір дозвілля й можливостей активного відпочинку.
Особливо важливим є питання просування в Україні самої ідеї сільського
туризму в цілому. Метою розробки цієї широкомасштабної програми повинно
стати підвищення поінформованості населення і створення позитивного
ставлення до цього виду відпочинку. Насамперед повинні бути задіяні такі види
маркетингових комунікацій, як PR-статті, інтерв'ю, прес-конференції, семінари,
брифінги, телепередачі, що викликають довіру та позитивну реакцію.
Варто також активізувати значення місцевої влади у підтримці цілей
сільського зеленого туризму. Адже кожний місцевий чиновник має зрозуміти,
що сільський зелений туризм - це додаткові гроші й поліпшення
інфраструктури району, створення нових робочих місць, збільшення потоку
іноземних туристів. Саме місцеві влади можуть клопотати про забезпечення
податкових пільг при одержанні державних дотацій особам, які беруть участь у
наданні агротуристичних послуг.
Розвиток сільського зеленого туризму спонукає до покращення
благоустрою сільських садиб, вулиць, в цілому сіл; стимулює розвиток
соціальної інфраструктури. Звичайно, на перших порах приймання і
обслуговування відпочиваючих відбувається на базі існуючого житлового
фонду з використанням місцевих рекреаційних та інфраструктурних ресурсів.
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Але з певним надходженням коштів від цієї діяльності ті, хто нею
займається, починають робити вкладення у поліпшення облаштування житла,
вулиць; об’єднаними зусиллями добиваються зміни на краще сфери
обслуговування [3].
Насамкінець, зазначимо, що лише сільський зелений туризм у сучасних
економіко-демографічних умовах здатний реально допомогти малим
поселенням України вижити, і залучити іноземних туристів, адже саме малі
села своєю специфічністю притягують відвідувачів.
Список використаних джерел:
1. Перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Україні
[Електронний ресурс] — Режим доступу: http: //tourlib.net/statti_ukr/siltur7.htm
2. Васильєв В.П. сільський зелений туризм в україні [Електронний ресурс]
— Режим доступу: http: //www.ecologylife.ru/tyrizm-2001/silskiy-zeleniy-turizmv-ukrayini.html
3.
Всеукраїнська
громадська
організація
«Правовий
захист
землекористувачів»
[Електронний
ресурс]
—
Режим
доступу:http://www.pzz.com.ua/zelenijj-turizm/proekt-zelenijj-turizm/
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ТУРИЗМ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Вивчаючи питання туризму в Миколаївській області виявлено вагому
проблему - Миколаївський туризм не розвивається. Це є сучасна проблема
адже раніше туризм вважався одним з перспективних напрямів соціальноекономічного розвитку країни, регіонів, міст та приносив прибуток - приблизно
15 мільярдів гривень щорічно. Частка туризму становить близько 10% світового
валового продукту, 7% загального обсягу інвестицій, 11% світових споживчих
витрат, 5% усіх податкових надходжень і третину світової торгівлі послугами.
Від функціонування туризму безпосередньо залежить життєдіяльність понад 40
галузей економіки України та близько 10 - 15% її населення. Зараз в Україні діє
8,5 тисяч туристичних компаній и кожного року цей показник зменшується.
Саме тому туристична діяльність є важливою часткою нашого суспільства.
Протягом року туристичні послуги в Миколаївській області надавали 120
суб'єктів господарської діяльності, з них: ліцензованих туроператорів - 13,
туристичних агентів - 107. [2]
За даними Держстату у Миколаївській області за 2014 рік кількість
туристів, що отримали послуги від суб’єктів туристичної діяльності області
складає 9 148 осіб та 2 425 089 осіб по всій Україні. Порівнюючи з 2013 роком
у Миколаєві 19 003 осіб та по Україні 3 454 316 осіб. Падіння попиту
насамперед обумовлене соціально-економічною ситуацією в країні.
За даними державної статистичної звітності за 2014 рік основу структури
туристичних потоків України складають: туристи-громадяни України, які
виїжджали за кордон 2 085 273 осіб, насамперед до Польщі, адже отримання
польської візи є найспрощеним варіантом порівняно з іншими країнами;
внутрішній туризм 322 746 осіб; іноземні туристи 17 070 осіб, переважно
Молдова та Білорусь. Туристи-громадяни України що виїжджали з
Миколаївської області за кордон становлять 7 582 осіб у 2014 року та 9 362 осіб
у 2013 року, внутрішній туризм зменшився порівняно 2013 - 2014 років з
4 533осіб до 1 566 осіб. Найгірша ситуація спостерігається у в’їзного туризму: у
2013 році показник становив 5 108 осіб, у 2014 році не зареєстровано жодного
іноземного туриста на Миколаївській області.
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Порівнюючи з Одеською областю кількість туристів, обслугованих
суб’єктами туристичної діяльності становить на 34 234 особи більше, кількість
в’їзних туристів більша на 2 975 особи, туристів що виїхали за кордон більша
на 27 229 осіб, внутрішній туризм у Одеській області перевищує на 4 030 осіб. З
цих даних можна заробити висновок що Миколаївський туризм значно
слабший за Одеський. Це спричинено економічно-соціальним розвитком
області. Бази відпочинку, готелі, оздоровчі комплекси більше відповідають
стандартам ніж на Миколаївщині.
В’їзний іноземний туризм занепав, і це є одним з головних недоліків
Українського туризму загалом. Чинником цього факту є криза у державі.
Економічний стан не дає здатність підприємствам розвиватись.
Миколаївська область збагачена мальовничими місцями, недоторканими
заповідниками та історичними пам’ятками. Вірне використання цих місць може
сприяти розвитку туризму та залучення іноземних інвестицій.
За перше півріччя 2015 року в розвиток туристичної інфраструктури
області було вкладено майже 10 млн. грн. інвестиційних коштів, що на 1,1 млн.
грн. більше порівняно з 2014 роком (8,9 млн. грн.). [3]
Змінити ситуацію туризму в Миколаївській області можна лише
стабільною працею його розвитку, а саме: відновивши та вдосконалити всі
точки відпочинку туристів, ввести в дію стандарти що затверджені в Європі,
створювати позитивні образи Миколаївщини та України в цілому, розробка
виграшної реклами та підтримка держави у розвитку туризму.
Економічний фактор має також негативний вплив на виїзний туризм. Адже
у зв’язку з стрімким здешевленням курсу гривні ціна на відпочинок за кордоном
підстрибнула майже втричі. Виїзний туризм вже впав приблизно на 30%, та
продовжує падати. За підсумками року цей показник може скласти 70%.
Таким чином туристична діяльність у Миколаївській області стрімко
падає, з’являються нові підприємства та пропозиції, але ураховуючи стан
економіки та політичних відносин розвиток стає все тяжчим. Враховуючи всі
показники та економічну ситуацію рівень туристичної діяльності і надалі буде
зменшуватись, але цього можна уникнути якщо вкладати кошти та сили у
розвиток Миколаївського туризму.
Література:
1. Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму. Режим
доступу: http://economy-mk.gov.ua/vustavku/tourism2
2.
Управління
статистики
України.
Режим
доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua/
3. Головне управління статистики у Миколаївській області. Режим
доступу: http://www.mk.ukrstat.gov.ua/
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ВИКОРИСТАННЯ ВОДНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МИКОЛАЇВЩИНИ В
СФЕРІ РЕКРЕАЦІЙНОГО ТУРИЗМУ
Впродовж останньої чверті XX ст. і початку XXI ст. туризм став однією з
провідних галузей світової економіки. Невід’ємною складовою світового
туристичного процесу є вітчизняна туристична галузь. Миколаївська область
має невикористані рекреаційні та туристичні ресурси, дослідження цієї
проблеми є перспективною для подальшого розвитку туризму в Україні.
Більша частина Миколаївської області лежить у межах Причорноморської
низовини. На півночі простягаються Подільська височина (правобережжя
Південного Бугу) та Придніпровська височина (лівобережжя Південного Бугу).
Глибоко
в
суходіл
вдаються
Дніпровсько-Бузький,
Березанський,
Тилігульський та Аджигольський лимани. До території області належать острів
Березань і Кінбурнська коса. Її унікальне географічне положення, яке
визначається сусідством із чотирма областями – Одеською, Кіровоградською,
Дніпропетровською та Херсонською, оточенням з півдня водами Чорного моря,
сприяє як економічному, так і природно-рекреаційному та туристичному
розвитку.
Сприятливі
кліматичні
умови
спричинили
виникнення
на
Чорноморському узбережжі, порізаному лиманами, трьох розвинутих
курортних зон відпочинку – Коблево, Рибаківка, Очаків.
Очаків справедливо називають маленькою перлиною Північного
Причорномор'я. Він розташований там, де води Чорного моря зливаються з
водами Дніпро-Бузького лиману. Щороку влітку населення Очакова
збільшується в багато разів – туристи, екскурсанти й курортники відвідують ці
береги, овіяні древньою історією. Проте незадіяний в організації курортної
галузі області, природно-рекреаційний потенціал (насамперед, лікувальні грязі,
мінеральні води, рапа Бейкушського та Тилігульського лиманів) міг би стати
неабиякою мотивацією для відвідування Миколаївської області для відпочинку,
оздоровлення та лікування відпочивальників з різних міст та країн.
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Також в Очаківському районі є унікальний регіональний ландшафтній
парк «Кінбурнська коса» і частина Чорноморського біосферного заповіднику.
Територія ландшафтного парку є унікальним для Європи природнотериторіальним комплексом древньорічкових рівнинних піщаних та
приморських засолених ландшафтів. Це біотоп, характерний існуванням
багатьох видів рослин, грибів, тварин, серед яких є такі, що не трапляються
більш ніде у світі. Сьогодні природні умови Кінбурну сприятливі для пляжнокупального відпочинку на узбережжі Чорного моря та Ягорлицької затоки, для
лікування грязями, полювання та збирання грибів, а також для наукового та
спортивного туризму.
За 30 км на південь від райцентру і за 78 км від залізничної станції Одесса
знаходиться село Рибаківка, до 1918 р. – Аджіяск. Воно входить до Очаківської
зони відпочинку Причорноморського узбережжя. Курортна зона відпочинку
Рибаківка – це місце, де відпочивати однаково цікаво як дорослим, так і дітям.
Курорт вирізняється зручним для дітей піщаним пляжем з помірно пологим
дном. Наявність у воді йодистих водоростей, солоне озеро з лікувальними
грязями стали основними факторами санаторно-курортного будівництва.
Коблево, селище міського типу, розташоване на березі Тилігульського
лиману на межі Миколаївської та Одеської областей, мало до 1850 р. назву
«Троїцьке» від Свято-Троїцької церкви, яка існувала на землях, що належали
генерал-майору Ф. О. Кобле. Упритул до зони відпочинку прилягає лиман,
багатий на рибу, відомий пташиним царством і цілющими грязями. Природнорекреаційний потенціал якого теж не повністю задіяний. Тут могли б
розвиватися спа-туризм, оздоровчий, санаторно-курортний туризм, а також
рибальництво (як вид відпочинку).
На території Первомайського району розташована ще одна окраса нашого
краю, яка сприяє розвитку туризму – це регіональний ландшафний парк
«Гранітно-Степове Побужжя», надзвичайне за неповторною красою місце, де
рівний і спокійний Південний Буг перетворюється на гірську річку. Від села
Мигія він проходить по крутих кам'яних берегах, створюючи вузькі каньйони з
величними гранітними скелями, порожистим руслом, вирами і островами.
Бузькі пороги – Мекка для туристів-водників. Тут знаходиться одна з
найкращих у Європі природних трас водного слалому. Найбільший від Мигії
поріг знають за назвою Запорізький, напроти нього стоїть Протичанська скеля,
яку тепер називають Висока. Це хребет від ріки до шосе довжиною 100 м,
висотою до 40 м. Швидкість течії понад 4 м за секунду, тому це чудове місце
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для водного спуску.
Водні ресурси на території області дають можливість для розвитку
оздоровчого туризму (лікування захворювань шкіри, опроно-рухового апарату),
спортивних видів туризму (яхтинг, водні лижі, рафтинг), задоволення потреб
населення у відпочинку (організація круїзів). Таким чином, розгалужена
система рекреаційних закладів відпочинку дозволяє зацікавити місцевих,
вітчизняних та іноземних туристів відновити сили або оздоровитися на
території Миколаївщини.
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ВИСТАВКА «1000 РОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕЧАТКИ» ЯК
ТУРИСТИЧНИЙ РЕСУРС МІСТА КИЄВА
Туризм за сучасних умов розвитку суспільства є не тільки сегментом
всесвітньої економіки та сфери послуг, а й важливим аспектом
інтелектуального, культурного та духовного розвитку людини.
У наш час особливої популярності здобув культурний туризм, адже саме
культура є основою процесу розвитку та збереження надбання країни. Вона
складається не тільки з творів музикантів, художників, архітекторів, а й з
археологічних пам’яток, музеїв, театрів та ін.
Прагнення до знання завжди було одним з найважливіших мотивів для
пізнання світу, культури та життя інших народів. Для знайомства з іншою
культурою найкращим засобом є туризм.
Нині для привернення уваги туристів у всьому світі достатньо часто
застосовується практика міжнародних культурних проектів, що стосуються
історії, мистецтва, скульптури, архітектури та ін. Україна у цьому контексті не
є винятком.
«Віхи історії: тисячоліття української печатки» – новий міжнародний
масштабний проект Національного музею історії України та Музею історичних
і культурних реліквій родини Шереметьєвих. В експозиції беруть участь 15
провідних музеїв, архівів, бібліотек України та Російської Федерації. Географія
проекту поєднує історико-культурні надбання Москви, Санкт-Петербурга,
Києва, Львова, Дніпропетровська, Чернігова, Запоріжжя. Виставка є
унікальною і не має аналогів не тільки в українському, а й пострадянському
музейному просторі. Вона є одним з наймасштабніших інтегральних проектів у
музейній практиці України.
На ній представлено понад 400 печаток (більше 300 з них належать
колекції Музею Шереметьєвих), що відображають різні періоди культурного та
історичного розвитку України, її державного життя упродовж 1000 років!
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Печатка є унікальним джерелом з вивчення суспільного устрою, культурних і
мистецьких явищ, політичної самосвідомості, генеалогії [5, с. 13].
Реалізація проекту стала можлива завдяки поєднанню кількох
різнопланових чинників: потужного наукового потенціалу, міжнародної
співпраці та загальноукраїнської музейної інтеграції, фахового художнього
формату, використання сучасних інформаційних технологій [6, с. 29].
Експозиція поділяється на п’ять тематико-експозиційних блоків,
вибудуваних за хронологічним принципом. Кожен з них розкриває особливості
розвитку української печатки на різних історичних етапах.
У «Київській Русі» печатка розглядається як важлива складова тогочасної
знакової системи, простежується її зв'язок з нумізматикою та геральдикою,
висвітлюється вплив візантійської традиції[4, с. 32]. В експозиції широко
представлені печатки київських князів, урядників, духовенства. На виставці
експонується перша збережена печатка, від якої веде літочислення традиція
українських сфрагістів, що належала князеві Святославу Хороброму(з колекції
Музею Шереметьєвих).
«Литовсько-польську добу» представлено у широкому історичному
контексті. Донедавна «темні віки» постають в яскравому світлі невідомого
сфрагістичного матеріалу, що персоніфікує тогочасні суспільні стани: шляхту,
духовенство, міщанство. Фокусується увага на печатці як важливому
інструменті тогочасного права, відображеному у Литовських статутах,
Магдебурзькому праві [5, с. 16].
У той час печатка була найважливішим елементом правової системи. Саме
в цей період печатка набуває юридичного статусу. Вона визначала вектор,
форматувала міське управління, надане Магдебурзьким правом [1,с. 27].
«Козацькі віки» ґрунтуються на двох складових державного життя Війська
Запорозького: Запорозьку Січ та Гетьманщину. Вперше в Україні експонуються
національні реліквії – державні печатки Війська Запорозького Низового –
головні атрибути влади кошових отаманів, що передані на виставку з
Державного історичного музею у Москві. Формування державницьких засад
відобразилося у багатьох сфрагістичних явищах, зокрема появі та утвердженні
«Національної печаті» – козака з мушкетом [3, с. 31].
Розділ «Імперський час: сфрагістика Наддніпрянської та Галицької
України» репрезентує печатки адміністрації, освітніх закладів, церкви,
зображує їх як важливий штрих тогочасної імперської ідеології та політичної
системи, що ґрунтується на всезагальній регламентації та уніфікації [11, с. 16].
Головна концепція цього розділу полягає в тому, щоб показати за
допомогою печаток уніфікацію громадянського життя. Спектр показу
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уніфікації – широкий, у тому числі крізь сфрагістику православ'я. У колекції
Музею Шереметьєвих цей період представлено великою кількістю екземплярів,
що охоплюють вісім з дев'яти єпархій України [6, с. 26].
Останній тематико-експозиційний блок присвячено пам’яткам сфрагістики
ХХ ст. Драматичні події національно-визвольних змагань, карколомні суспільні
катаклізми: революції, світові війни, політичні репресії, суспільна
трансформація «відпечаталися» в українській сфрагістиці нового часу [5, с. 17].
У цьому розділі представлені печатки різних громадянських організацій,
державних і протиборчих сторін початку ХХ ст., Другої Світової війни, УНР,
гетьмана Скоропадського. Сфрагістику Другої Світової війни вперше
представлена німецькими печатками, а також печатками партизанських загонів,
УПА, політичних партій [2, с. 28].
Абсолютну більшість пам’яток вперше введено до наукового обігу.
Наукове, культурно-просвітницьке, історичне та державотворче значення
виставки важко переоцінити.
Однією з примітних особливостей виставки є масштабне застосування
сучасних IT-технологій. Формат використання технічних та електронних
засобів на виставці є безпрецедентним у музейній практиці України. Кожен з
експонатів представлено в електронному вигляді. Окремі з них відвідувачі
можуть оглянути у форматі 360 в`ю. Вперше було запропоновано електронний
каталог виставки, що замінив архаїчні підтекстівки. Використання сенсорних
екранів забезпечило інтерактивність, створило дивовижне та неповторне
відчуття дотику історії [5, с. 15].
«Тисяча років української печатки» є вершиною виставкових проектів
Музею Шереметьєвих. Ця виставка яскраво та наочно виявила просвітницьку,
громадську та суспільну місію колекціонування, спадковість традицій
музейного та наукового меценатства. Тисяча років – для історичного процесу
не багато, але не кожна країна може похвалитися тисячолітньою історією.
Тисяча років української сфрагістики, що презентовано на виставці, це також
тисяча років української історії, нашої державності та боротьби за неї, перемог і
поразок, звершень і слави [5. с. 9]. За рівнем експонування, системністю,
ґрунтовністю наукового підходу вона є одним з найбільших інтегральних
музейних проектів незалежної України [5, с. 11], що вже відвідали фахівці з
історії та численні іноземні та вітчизняні туристи з метою пізнання культури та
історії нашої держави завдяки сфрагістиці.
Таким чином, можна дійти висновку, що культурний проект "1000 років
української печатки" є також одним з потенціальних туристичних ресурсів
України.
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МІСТО ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН
Вивчення міста як соціокультурного феномена сьогодні набуває великого
значення. Це пов’язано з тим що, по-перше, продовжується процес урбанізації;
по-друге, все більше стає актуальним питання підвищення соціокультурного
рівня населення міста. Треба враховувати те, що місто є одним із базових
елементів системи соціокультурної сфери.
Вивчення міста як соціокультурного феномена спонукає розглядати
комплекс проблем буття та сучасної культури у цілому. Вивчення значної
проблеми функціонування та розвитку культури вимагає також врахування її
урбаністично-культурного аспекту, особливостей міського соціальнокультурного середовища.
Західні дослідники (О. Конт, Г. Спенсер, Е. Дюркгейм, Г. Тард, У Самнер,
Г.Бокль, Т. Верлен) вважають, що урбанізація у країнах світу відбувається
однаково, що є закономірним розвитком і функціонуванням суспільнокультурного життя міст. Дослідники дійшли висновку, що треба створювати
загальну теорію міста, не обмежуючись вивченням окремих сторін міського
життя.
Місто – відносно самостійний соціальний організм, так чи інакше, в тих
чи інших масштабах злагоджена система з виробничою структурою та
соціальною інфраструктурою. Поняття «місто» сформувалось у процесі
історичного розвитку людського суспільства для визначення форми розселення
людей на відміну від терміну «селище».
Місто – це також історично цілісна система розселення, сконцентрована
на обмеженій території, яка має достатньо високу компактність і значну
кількість мешканців, більшість яких не пов’язана із сільськогосподарською
працею, і створює найбільш сприятливі умови для соціальної і культурної
діяльності, виконує провідну роль стосовно оточуючого району.
Міський спосіб життя – це специфічний тип соціально значимої
життєдіяльності індивідів і їх груп, своєрідність якого формується під впливом
міста як особливого соціально-просторового середовища. Найважливіші ознаки
міського способу життя: переважання вторинних контактів – ділових,
короткочасних, анонімних зв’язків; зниження значення територіальних
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спільностей і відмирання сусідських зв’язків та спілкування; наявність великої
кількості груп за інтересами, багатоманітність культурних стереотипів;
зменшення соціального значення сім’ї та передача багатьох її функцій різним
інститутам, зниження народжуваності, перетворення великої сім’ї на
нуклеарну, перевищення смертності над народжуваністю, послаблення зв’язків
і залежностей між ріднею; зниження ролі традиції в регулюванні поведінки
особистості внаслідок підвищення значення формального соціального
контролю в цій галузі; нестійкість соціального статусу індивіда та підвищення
соціальної мобільності.
Місто є не тільки результатом, а й умовою подальшого соціального
розвитку, його соціально-культурна своєрідність статистично моделюється.
Поняття «соціально-культурне середовище» дає змогу визначити якість
міського середовища, стан його розвитку. Предметно-речові складові
культурного середовища міста – це архітектурно і культурно освоєний простір,
який має свою неповторну естетичну своєрідність, соціально-культурну будову
і атмосферу, з яких формується культурний контекст місця, яке формує за своїм
духом і соціальною спрямованістю тих, хто до нього входить. Це ті соціальні
інститути, метою яких є творення, збереження і поширення цінностей культури
та самі ці цінності, пам’ятки мистецтва тощо [3, с. 6].
Кожний предмет культури, задовольняючи якусь потребу, впливає на весь
комплекс людських потреб, формує певні сутнісні людські якості. Особистісні
складові культурного середовища чи його суб’єкти (і творці, і користувачі) – це
різні соціальні групи за багатьма ознаками (соціально-класовою, професійною,
освітньою, віковою тощо), які об’єднані культурними умовами, ступенем
залучення до культури, відповідною більшою чи меншою діяльністю (слухання
музики, участь у художній творчості).
Усе вище сказане дозволило зробити наступні висновки:
Слід підкреслити, що по-справжньому любити можна лише те, що ти
знаєш. «Місто – не стіни, а люди», – так говорили у стародавні часи. У місті
історія життя людей стає невідємною від історії «стін». Кожен будинок – німий,
але він є красномовним свідком життя тих, хто колись самовпевнено вважався
його хазяїном.
Місто «по-хазяйськи брало постояльців», а тепер зберігає пам'ять про них
[1, с. 5]. Місто – це своєрідний текст. Його можна читати, як книгу. Для цього
потрібно навчитися не тільки «дивитись», але й «бачити» [2, с. 5].
Мистецтво бачення міста, мистецтво загального інтересу до того, що
більшість людей вважає просто «фоном» для свого існування, навколишнім
середовищем», – це фокус, в якому можуть зійтися (цілком безкорисно) люди,
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які наділені допитливістю.
Місто аксиологично значущим, з точкиї зору культурологічної науки,
досліджень у галузі туристичної сфери та краєзнавства, може стати далеко не
відразу, але воно неминуче стане таким, якщо людина розвиває в собі естетичну
пильність і етичну чуйність, толерантність та гордість за своє місто, у якому
вона живе.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ,
РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ ТА ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
Готельно-ресторанна сфера як одна з високорентабельних галузей світової
економіки, у ХХІ ст. стає провідним напрямом економічного і соціального
розвитку України. Міжнародний досвід свідчить, що необхідною передумовою
активного та успішного просування цієї галузі на ринок держави є сучасна
туристична інфраструктура. Сьогодні туризм формує економіку багатьох
держав, регіонів, стає важливим чинником стабільного розвитку світової
індустрії гостинності.
Із кожним роком розвиток туризму в Україні набуває все більших обертів.
Щороку нашу державу відвідує в середньому 17 млн. іноземців, більшість яких
є громадянами країн СНД, а третина приїжджає з ЄС. Україна є одним зі
світових лідерів з міжнародного туризму і за даними Всесвітньої організації
туризму посідає вагоме місце за кількістю відвідувань щороку. Таким чином,
туристична галузь має надзвичайно важливе значення для економіки нашої
держави, а розвиток цієї сфери суспільного життя повинен стати одним із
пріоритетних завдань на найближче майбутнє
В Україні туристична індустрія як самостійний сектор економіки
перебуває в стадії свого становлення. Спостерігається збільшення інвестицій у
готельний бізнес, як основного компонента інфраструктури туризму. Тому
необхідно визначити основні напрямки розвитку готельного бізнесу в Україні з
метою підвищення конкурентоспроможності підприємств індустрії гостинності
на ринку готельних послуг.
В той же час ресторанне господарство також займає важливе місце у
реалізації соціально-економічних задач. Його основним призначенням є
забезпечення населення кулінарною продукцією та організація високого рівня
обслуговування відповідно до його потреб. Для підвищення рівня
конкурентоспроможності готелі та ресторани повинні постійно вводити
інновації, щоб залишатись провідними у своєму сегменті та бути на два кроки
попереду
конкурентів.
Також
потрібно
заохочувати
co-opetion
(cooperation+competition: співпраця + конкуренція), адже готельний бізнес
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змушений конкурувати не лише в середині галузі, а й з фірмами готельного
сервісу, фірмами, які пропонують послуги оренди житла, гуртожитками,
приватним сектором, але разом з тим він повинен тісно співпрацювати з ними.
В більшості співпраця ведеться з туристичними фірмами, які бронюють місця
для своїх клієнтів. У таких питаннях вони повинні діяти за одно як
представники готельного бізнесу, водночас підтримуючи конкуренцію в
середині галузі. Однією з найбільших проблем готельного та певною мірою
ресторанного бізнесу є відсутність реклами. Отже, потрібно запровадити
агресивну рекламу на туристичних сайтах, в турагенціях, що певною мірою
знизить зовнішню конкуренцію. Для реклами є вигідною підтримка
різноманітних фестивалів, конкурсів. Агресивне рекламування готельної галузі
рекомендується провадити в межах співпраці в галузі, що дозволить суттєво
знизити фіксовані витрати, розкидавши їх по всіх учасниках. Було б добре
отримати державну підтримку готельного бізнесу, наприклад на кордоні
видавати іноземцям проспекти з усіма готелями України, налагодити співпрацю
з Держкомтуризму тощо.
З метою реалізації готельного потенціалу України, державі необхідно
вжити таких заходів:
- забезпечити туристам комфортні й безпечні умови для приїзду та
перебування в Україні;
- проводити ефективну політику розвитку масового туризму;
- вжити заходів щодо поліпшення стану визначних пам'яток;
- внести зміни в закони про землекористування,
- внести зміни до правил видачі відповідних дозволів організаціям
суміжних галузей, щоб залучати інвестиції у відкриття нових об'єктів масового
туризму.
Сучасний стан і тенденції розвитку готельної індустрії країни можна
охарактеризувати наступними положеннями:
1. Досягнення готельної індустрії України є дуже скромними на тлі
загальносвітової тенденції неухильного зростання, процвітання і розвитку даної
сфери діяльності.
2. Основний готельний фонд країни не відповідає міжнародним
стандартам.
3. Високо комфортабельні готелі в Києві введені в експлуатацію за участю
іноземних компаній дозволили істотно скоротити дефіцит готелів високого
класу для багатої клієнтури. Вартість розміщення в цих готелях порівнянна з
вартістю розміщення в найбільших столицях світу.
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Середня наповнюваність невеликих готелів складає 95-100%, а
рентабельність бізнесу 30-40%. Стабільний попит на послуги такого типу,
незначна конкуренція в ніші, а також порівняно невеликі витрати на
будівництво такого готелю дозволяє стверджувати, що невеличкі готелі 3* та 4*
на 30-50 номерів та вартістю проживання 100-110$ за добу є надзвичайно
перспективними для інвестора в Україні. Привабливими сегментами для
інвестування спеціалісти також називають "придорожні" готелі (кемпінги,
мотелі), готелі-санаторії в рекреаційних зонах Закарпаття.
Готельний бізнес в Україні перспективний як мінімум за чотирма
причинами. По-перше, у країні спостерігається підвищення ділової активності,
що, як правило, неминуче викликає збільшення обсягів "ділового туризму",
причому не лише внутрішнього, але й в'їзного. По-друге, підвищення доходів
населення України призводить до збільшення кількості людей, які
подорожують, що викликає необхідність збільшити засоби розміщення та
надання якісних готельних послуг. По-третє, Україна, що заявила про свою
інтеграцію до європейського простору, поступово стає привабливою для
європейців. По-четверте, скасування готельного збору призвело до зниження
податкових обов’язків для готелів.
Представники іноземного капіталу в цілому оцінюють український ринок
готельного бізнесу як складний, але перспективний для інвесторів і більше
уваги приділяють можливості реалізації проектів у регіонах країни.
Миколаївська область має невикористані рекреаційні та туристичні
ресурси, тому є однією з перспективних для розвитку туризму в Україні. Його
потенціал та можливості формують морське побережжя, чисте навколишнє
середовище, багато культурна та історична спадщина.
У регіоні налічується 205 санаторно-курортних та оздоровчих закладів,
серед яких є санаторії і пансіонати відпочинку. В містах області функціонують
поряд 50 готельних установ. Кількість оздоровлених осіб в області щорічно
зростає.
Також перспективним для області є зелений туризм. Він дає поштовх для
відродження й розвитку традиційної культури: народної архітектури,
мистецтва, промислів – усього, що складає місцевий колорит . Сільський
відпочинок за рахунок збереження етнографічної самобутності репрезентує
Україну світові й приваблює іноземних туристів.
Тому потрібно розвивати наявні туристичні ресурси області, залучати
інвестиції для розвитку об’єктів відвідування та проводити рекламну кампанію
як на рівні України, так і на міжнародному ринку туристичних послуг.
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ТУРИЗМ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ЗДОРОВ’Я - ЛЮДСЬКОГО
КАПІТАЛУ
Туризм виконує важливу роль у вирішенні соціально-економічних
проблем: підтримується рівень життя населення, створюються нові робочі
місця та передумови для підвищення інвестиційної привабливості і
конкурентоспроможності регіонів. Головною стратегічною метою розвитку
туризму є формування конкурентоздатної туристсько-рекреаційної галузі як
однієї з пріоритетних галузей економіки, що забезпечить, з одного боку, попит
споживачів (як внутрішніх, так і зарубіжних) на задоволення своїх потреб в
туристсько-рекреаційних послугах, а з іншого, значний внесок у соціальноекономічний розвиток за рахунок збільшення прибуткової частини бюджету,
надходження інвестицій, збільшення кількості робочих місць, покращання
здоров'я людського капіталу, збереження і раціонального використання
культурно-історичної і природної спадщини.
Слід зазначити, що величезний вплив туризм справляє на розвиток
здоров’я і безпеки суспільства, тобто виступає своєрідним стабілізатором
соціально-економічного розвитку. На туристичну галузь в світі впливають
науково-технічний прогрес, підвищення якості життя населення, збільшення
тривалості вільного часу, відпусток, економічна і політична стабільність та
низка інших чинників. Водночас, зміцніле громадянське суспільство ставить
нові завдання та вимагає більшої уваги до забезпечення людського розвитку.
Важливим є те, що розвиток сфери туризму сприяє покращанню здоров’я,
вдосконаленню системи медичного обслуговування населення, підвищенню
рівня освіти, впровадженню нових засобів розповсюдження інформації тощо. В
умовах, коли народжується нове, орієнтоване на здоров'я суспільство, яке
вимагає від кожної людини володіння сучасними знаннями, професійними
навиками, культурою мирного існування, рівень споживання туристичних
послуг є одним з важливих індикаторів якості життя. Окрім того, розвиток
туристської сфери сприяє збереженню культурного потенціалу, веде до
гармонізації відносин між різними регіонами, країнами і народами, сприяє
ВП «МФ КНУКІМ»
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збереженню і оздоровленню навколишнього середовища.
Проблеми туристичної індустрії досліджували у своїх працях наступні
зарубіжні та вітчизняні вчені: М.Б. Біржаков, Н.М. Бирицька, Г.О. Бондаренко,
І.Н. Гаврильчак, О.П. Дурович, М.І. Кабушкін, В.О. Квартальнов,
І.І. Ополченов, Т.М. Сергеєва, А.О. Чечель та ін. В умовах соціалізації
економіки здоров'я населення є ключовою проблемою нашої країни. Її витоки
лежать, практично, у всіх сферах життя і діяльності держави і найбільш яскраво
виявляються в кризовому стані систем охорони здоров'я і соціального захисту
населення, стрімкого зростання споживання алкоголю і наркотичних речовин.
Наслідками цього глибокого системного процесу є різке скорочення
народжуваності та середньої тривалості життя, погіршення здоров'я людей,
деформація демографічного і соціального складу суспільства, підрив трудових
ресурсів як основи розвитку виробництва, ослаблення фундаментального
осередку суспільства – родини. Такий розвиток демографічних процесів
обумовлює зниження етичного, духовного і творчого потенціалу суспільства. У
результаті, відбувається деградація та руйнування генофонду народів України.
Так, за останні п'ять років, зросло число насильницьких смертей – від нещасних
випадків, отруєнь, травм – в 1,8 раз, від отруєнь алкоголем – в 2,7 раз. За
даними звіту ПРООН про людський розвиток 2004 р., Україна посідає 70-е
місце у світі за рівнем людського розвитку. Очікувана тривалість життя при
народжуванні у 2002 р. становила 69,5 р., а в 1990 р. – 70,5 р. В умовах нижче
межі бідності живуть 25% населення України [3].
У доповідях про розвиток людського потенціалу в Україні за 2004 рік
наведені наступні факти:
- знижується кількість реєстрованих браків, зростає кількість розлучень;
- зростає частка позашлюбних народжень;
- продовжує знижуватися чисельність населення;
- змінилася система цінностей і пріоритетів українців (охорона здоров'я і,
тим більше, здоровий спосіб життя займають одне з останніх місць, наприклад,
мати можливість забезпечити дітям хорошу освіту віддають перевагу 31,8 %,
проти 1,7 %, що віддають перевагу можливості вести здоровий спосіб життя).
З метою виходу з цієї складної ситуації, забезпечення національної
безпеки, захисту культурної, духовно-етичної спадщини, історичних традицій і
норм суспільного життя нові доктрини здорового способу життя повинні
включати такі найважливіші складові, як: освіченість, турботу про власне
здоров'я, потребу в творчій праці, духовність і чисте навколишнє середовище.
Саме розвитку цих цінностей, а особливо – покращанню здоров’я і безпеки
суспільства сприяє розвиток туризму. Таким чином, здоровий спосіб життя
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представлений як цілісна система життєвих цінностей людини. При цьому
фіксується активна життєва позиція суспільства по відношенню до свого
здоров’я. Необхідним є об'єднання зусиль суспільних і державних владних
структур з метою формування здорового способу життя, збереження свого
великого культурного надбання, історичної спадщини. Вирішенню цієї
проблеми також сприяє туризм. Особливої уваги вимагає пропаганда
національних культур народів України і розповсюдження досвіду роботи з
пропаганди діяльності творчих, громадських колективів дітей, молоді,
національних общин на благо людини, народу і країни.
Таким чином, стратегічно важливим є усвідомлення значущості
державних і суспільних зусиль в питаннях зміцнення і збереження здоров'я
людського капіталу, і туризму як основи формування економічного і
соціального потенціалу регіону. Здоровий людський капітал і середовище
перебування – це не лише могутнє джерело духовності народу, але і надійний
природний захист генофонду народу від усіх дестабілізуючих чинників.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ
ТА КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сучасна туристична сфера швидко прогресує. Її розвиток сприяє
активному економічному зростанню багатьох країн світу. На розвиток
туристичної галузі господарства окремої держави істотно впливають світові
тенденції розвитку туризму. Сьогодні туризм став самостійною галуззю
господарства, майже 6% світового валового національного продукту, 5% усіх
податкових зборів та 7% світових інвестицій.
Розвиток туристичної галузі сприяє збільшенню надходжень до бюджету,
створенню нових робочих місць, розвитку інфраструктури, будівництву нових
туристичних об’єктів, посиленню охорони та реконструкції існуючих історикокультурних пам’яток. У багатьох країнах світу туризм став важливим джерелом
доходів бюджету, розбудова рекреаційно-туристичної галузі та посилення її
впливу на економічний розвиток стали одним із пріоритетних напрямків
розвитку світового господарства.
Миколаївська область очима туриста(у всіх термінологічних сенсах) з
Кіровоградської області. Перше що ти відчюваеш вїзджаючи до сусідки
області це великий привіт від працівників ” Дорожньої служби “ , наче весь
асфальт засипали на Інгульский міст в м. Миколаїв ,мені здається що це одна із
основних проблем розвитку туризму не тільки в даній області а і в Україні. З
даного прикладу видно всі проблеми які заважають розвитку туризму на Нашій
Богом даній землі: Некваліфіковані робітники; Головні управлінські органи;
Корупція.
Друге позитивне відчуття від Обласного центру міста Миколаїв, котрий в
себе захоплює кожен день не залежно в яку пору року, дня, і звідки ти
милуєшся ним . Природно - рекреаційна база потужна,активний туризм
,зелений туризм,ознайомчі екскурсії по історичному центру міста
Миколаїв,каньйони. Отже показати і заволікти туристів до Миколаївщини е
чим тим більше що після анексії Криму ,люди їдуть до Одещини,
Миколаївщини, Херсонщини, (Чорне море), Запоріжжської (Азовське море) і ці
області повинні буди готовими до наступних сезонів відпочинку ,враховувати
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помилки і виправляти їх,конкурувати із закордонними туристичними центрами,
і щоб не Українці вивозили кошти за кордон а іноземці привозили и
збагачували нашу країну.
Якщо зрівняти Кіровоградську и Миколаївську області то більш
туристичною буде звичайно Миколаївська на це впливає багато факторів:
- відкрите море (Чорне море) він є одним із головних
- розвинена інфраструктура наявність діючого Аеропорту
- історичний потенціал ,паломництво
- більша гідросистема
- менша відстань до сусідньої держави
В сучясні тенденції розвитку туризму досить непередбачувані , туристів
вже менще приваблють ознайомчі екскурсії оглядові прогулянки .
Наприклад зараз водять екскурсії в Чорнобильску зону відчуження ,ось
що там може приваблювати? А люди їдуть і із задоволенням рекламують
другим ,знімають кінофільми “Трансформери 3”
В Кіровоградській області найбільш відвідуваний туристичний об’єкт –
це музей - Ракетних Військ Стратегічного Призначення. На кордоні
Кіровоградської та Миколаївської областей, недалеко від р. Первомайська, біля
с. Побужськоє розташований унікальний музей - Ракетних Військ
Стратегічного Призначення (РВСН), що є філією Центрального Музею
Озброєних Сил України . На території бази можна побачити зразки ракетних
двигунів, автомобілі-ракетовози, паливозаправники для ракетного палива,
макет ядерної боєголовки, а також ракети Р-12 (та сама, що зіграла ключову
роль в Карибської кризі 1961 року), де вам розповідять і покажуть про запуски
міжконтинентальних балістичних ракет а також з етапами бойової дороги 46-ої
ракетної дивізії. По підземному тунелю, екскурсоводи, які, є колишніми
офіцерами, що служили на цій базі, вас підведуть до самої шахти, де
знаходилася одна з ракет, що входила до складу знаменитого "ракетного щита"
СРСР.
В Україні великий потенціал до розвитку не тільки в туризмі але всі
сфери взаємозвязані між собою аграрна, видобувна, мінеральна,
автотранспортна, але розвиваеться не на повні потужності, на нашу думку
заважае те що деякі люди котрі володіють владою не планують ділитись всім
заробленим. Наприклад в Кіровограді теж протікає р.Інгул і ходить історія про
те що там за часів Сарматів затонув корабель з золотом, китайці запропонували
що почистять річку і те що найдуть заберуть собі з більшим відсотком, але
влада відмовилась. І таких історій з інвестуванням в облагородження и
розвиток на наших територіях безліч з корисними копалинами и т.д.
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На нашу думку це відноситься до туризму и до етапів розвитку бо без
інвестицій і конкуренції не може існувати розвитку. Миколаївщина має
достатні природно-рекреаційні можливості для становлення індустрії туризму.
Осмислюючи причини незадовільної ситуації, що має місце на сучасному
туристичному ринку, перше місце в списку цих причин займає нераціональне
використання рекреаційних ресурсів, не достатня увага з боку органів місцевої
влади до цієї галузі.
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МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЗООПАРК ЯК ТУРИСТИЧНА ЛАНКА ОБЛАСТІ
Зоологічні сади беруть свій початок з далекого минулого: у середині
ХVІІІ – на початку ХІХ ст. було засновано зоопарки в Угорщині, Австрії,
Англії, Франції, Росії. Миколаївський «Акваріум» був заснований міським
головою М. П. Леонтовичем у 1901 році як приватна колекція і розміщувався у
невеликій кімнаті його будинку. Основу експозиції становило зібрання
акваріумних рибок, звідки й назва – «Акваріум». Акваріум був обладнаний на
достатньому технічному рівні того часу. Вже у дореволюційні часи колекція
була широко відома у Росії та Європі, М. Леонтович постійно публікував статті
з акваріумістики, був активним членом Миколаївського товариства любителів
природи [1]. У 1918 році колекція Леонтовича була націоналізована, а сам він
був призначений першим директором державного акваріуму. Цю посаду, а
потім посаду наукового співробітника він займав до 1934 року. Нажаль, доля
засновника «Акваріума» склалася трагічно. У 1936 році Микола Павлович
Леонтович був репресований і помер у Тамбовській в’язниці у 1940 році. У
1957 році був реабілітований [3]. Миколаївський акваріум, в якому на той час
нараховувалося 147 видів тварин, можна було поставити у один ряд з
європейськими зоопарками, наприклад, у Неапольському зоопарку в Італії
нараховувалося до 200 видових назв тварин. Під час тимчасової нацистської
окупації міста 1941-1944 рр., Миколаївський акваріум був відкритий.
Відвідували його в основному солдати та офіцери окупаційних військ. Втім,
Миколаївський зоосад знаходився у кращому становищі, ніж інші зоопарки
України. Так у листі начальника управління заповідників при СНК УРСР від 8
липня 1944 р. до директора Миколаївського зоосаду зазначалося: «… стан
Вашого саду управління …знаходить задовільним, так як навіть у таких
великих у минулому зоопарках, як Київський та Харківський, не лишилося
після німецької окупації тієї кількості експонатів, яке Ви вказуєте по Вашому
зоосадові і ці зоопарки по суті не функціонують. У 1944 р. зоосад відвідало
60507 осіб (з екскурсіями – 13388), було проведено 535 екскурсій, 2 виставки,
прочитано 230 лекцій. У зоосадові нараховувалося 800 видів тварин, птахів та
риб. Слід зазначити, що тварини були представлені лише незначною кількістю,
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а саме: борсуки, верблюд, дикобраз, зубробізон, коза дика, куниця, кролі, лиси,
єнотові собаки, шакали. Більшою різноманітністю відрізнялися колекції птахів
та риб. Миколаївський зоосад знаходився у підпорядкуванні облвиконкому та
відділу культосвітроботи і, незважаючи на післявоєнну розруху, гроші на
відбудову зоосаду виділялися. У 1946 році була проведена інвентаризація
майна та основних матеріальних цінностей Миколаївського державного
акваріуму-зоосада, на той час на його території знаходилися такі будівлі:
будинок півтораповерховий, приміщення для копитних та хижих тварин,
вольєри, голубник, тераріум, кам’яні басейни для риб та крокодилів, значно
збільшилося поголів’я тварин (ссавців та птахів). У 1948 році Миколаївський
акваріум-зоосад був перейменований у Миколаївський зоопарк. Штат зоопарку
на 1 січня 1948 року складав 50 працівників. Зоопарк, який знаходився у центрі
міста по вул. Московська, 2 був дуже популярним серед мешканців Миколаєва
та області. У 1954 р. кількість відвідувань становило 107269, у 1955 р. – 156077,
у 1956 р. – 136845, за три роки було проведено 1724 екскурсії. Ціна білета для
дорослого – 2 крб., для дітей до 16 років – 1 крб. (вхід для дітей до 4-х років був
безкоштовний), при відвідуванні зоопарку з екскурсією ціна білету
зменшувалася на 50%. Безумовно, зоопарк мав велику популярність, але був
розташований на невеликій території, яку можна було обійти за час-півтора,
при цьому використовувався кожен куточок зоопарку, вільними лишалися
тільки доріжки, велика кількість тварин була скупчена у клітинах. Директор
зоопарку Ф. Г. Нічіков, діяльність якого для зоопарку була така ж важлива, як і
діяльність Леонтовича, виступив одним з ініціаторів будівництва нового
зоопарку. Через те, що зоопарк знаходився у центрі міста, для розширення його
території не було жодної можливості. Рішенням виконкому Миколаївської
міської Ради депутатів трудящих від 19 березня 1968 року № 408 «Про
відведення земельної ділянки Миколаївському зоопарку під будівництво
зоопарку за рахунок території парку Ленінського району» зоопарку було
відведено земельну ділянку площею 10 га по Херсонському шосе – ріг пр.
Жовтневий. У подальшому площа була збільшена до 20 га. Проектні роботи
виконувалися інститутом «Сільгоспроект», спеціалісти консультувалися з
іншими зоопарками країни (Київським, Харківським, Ростовським, Ризьким).
У 1970 році почалося будівництво нового зоопарку, але коштів не
вистачало, роботи велися поволі. І тільки рішення будувати зоопарк методом
народної будівлі дало можливість продовжити роботу. Більше 100 організацій і
підприємств міста взяли участь у цій будові. У травні 1977 року старий зоопарк
змінив адресу. Напередодні першотравня 1978 року зоопарк відкрився для
відвідувачів. Його територія займала 20 га, що більш як у 20 разів
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перевищувала стару. За перші три дні відкриття зоопарк відвідало 46 тисяч
осіб. Відвідувачі були в захваті від нових приміщень та зеленого вбрання
зоопарку. У 1978 році на площі перед зоопарком була встановлена скульптура
«Мауглі та Багіра» (автор Інна Макушина), яка стала його емблемою. У 1979
році директором зоопарку був призначений Цуканов Леонід Антонович, який
займав цю посаду більше 20 років.
На початку 90-х років зоопарк переживав складні часи, виникали
проблеми з фінансуванням. У 1992 році не було отримано дитяче харчування,
лимони, часник. Працівники своїми силами заготовляли на території зоопарку
гілки, фрукти, горіхи та сіно). Після переговорів з Київським зоопарком
проблема була частково вирішена – Миколаївський зоопарк отримав більше 30
тонн дитячого харчування, якого вистачило для годування тварин протягом 8ми місяців. Через відсутність коштів ремонтні роботи виконувалися не у
повному обсязі. Незважаючи на це, зоопарк приймав відвідувачів, проводив
наукову роботу. За результатами роботи Миколаївський зоопарк, першій серед
зоопарків України, у 1993 році був прийнятий до Європейської Асоціації
Зоопарків та Акваріумів (ЕАZА), з 1995 року зоопарк – член Асоціації
зоопарків СНД (ЕАRАZА). У 1996 році зоопарк за різними програмами
отримав багато тварин із зоопарків Європи: лемурів, пітонів, чорних лебедів,
чорних ягуарів, пантер тощо.
2001 рік – рік століття Миколаївського зоопарку – був оголошений роком
зоопарку у місті. Організаційний комітет з підготовки до 100-річного ювілею
очолив міський голова В. Д. Чайка. Працівниками зоопарку за цей рік була
проведена значна робота: у лютому була відкрита нова експозиція
акватераріуму, у травні почалися роботи з реконструкції центральної площі
перед зоопарком, у червні відбулася презентація книги В. Топчего «Вокруг
света за полдня» – путівник по Миколаївському зоопарку. Основні свята
почалися 7 вересня з відкриття міжнародної конференції «Тільки нашими
загальними зусиллями ми збережемо світ диких тварин», в якій прийняли
участь 60 представників 29 зоопарків з 9 країн. До ювілею зоопарку були
випущені збірка статей конференції, буклет, значок, настільна медаль, ювілейна
монета номіналом 2 грн. «100 років Миколаївському зоопарку», ювілейні
конверти з маркою. 9 вересня 2001 року відбулося відкриття літніх вольєрів
«Острова звірів» та реконструйованої площі перед зоопарком, де був відкритий
пам’ятник засновнику зоопарку М. П. Леонтовичу. Завершився рік сторіччя
Миколаївського зоопарку 22 грудня 2001 року науково-практичною
конференцією, присвяченою 125-річчю з дня народження М. П. Леонтовича.
Наш зоопарк удостоївся честі бути прийнятим в WAZA. Там ми представили не
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тільки наш зоопарк, але і місто Миколаїв, і Україну, оскільки наш зоопарк є
єдиним членом WAZA від нашої країни. 2011 року Миколаївський зоопарк
відзначив свій стодесятилітній ювілей. За ці роки він пережив падіння і
підйоми, невдачі і успіхи. За ці 110 років зоопарк не мав жодного вихідного
дня: і в дні революцій, і в дні громадянської і Вітчизняної воєн. Навряд чи є в
нашому місті ще така установа.
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ ЯК ЗАСІБ РЕАБІЛІТАЦІЇ ВОЇНІВ АТО
Формуванню психічних патологій у військовослужбовців при веденні
воєнних дій сприяють такі фактори: потреба вижити в обстановці смертей і
руйнувань, почуття провини перед загиблими, негативні враження, моральнопсихологічна непідготовленість, страх не впоратися з обов'язками,
невизначеність і дефіцит інформації, порушення режимів сну, відпочинку та
харчування, хвороби, травми і поранення, відсутність у колишньому досвіді
запасу можливих відповідних реакцій тощо. При веденні бойових дій у 75%
військовослужбовців можуть розвиватися короткочасні психологічні стресові
реакції, супроводжувані частковою або повною втратою боєздатності.
Виходячи з вищевикладеного, надання психологічної допомоги
військовослужбовцям має бути у пріоритеті наряду із фізичною реабілітацією.
Порушення психічної рівноваги не тільки завдає шкоди здоров'ю людей, але у
ряді випадків вимагає значного часу на реабілітацію. Досить відзначити, що
відновлення психофізіологічних функцій у військовослужбовців, які отримали
бойові поранення в Афганістані, закінчувалося тільки через 2-3 місяці після
виписки зі шпиталів, тих, хто був свідком загибелі своїх товаришів і сам
«дивом залишився живий» відновлювались через 3-5 років.
Військові, що повернулися з АТО часто стикаються з відсутністю
громадської вдячності за чесно виконаний військовий обов'язок. Вони істотно
відрізняються від людей з мирних територій. У них зовсім інша система
моральних цінностей, інший рівень духовного розвитку, при якому
загострюються інтуїтивні відчуття нещирості відносин, фальші, корисливих
спрямувань у ставленні до них.
Психологічна реабілітація – це система психологічних, психологопедагогічних, соціально-психологічних заходів, спрямованих на відновлення
або компенсацію порушених психологічних функцій, станів, особистого і
соціального статусу людей, які отримали психічну травму. Метою
психологічної реабілітації є надання військовослужбовцю допомоги у
відновленні оптимального психічного здоров'я для продовження професійної
діяльності у мирний час.
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Психологічний туризм вченими розглядається як «технологія відновлення
і збереження психологічного здоров'я сучасної людини. Це технологія, яка
відновлює духовні сили, зміцнює волю, гармонізує енергетичну структуру
особистості людини, створюючи, тим самим, сильну, здорову, цілеспрямовану,
непідвласну обставинам людину» [1].
Ми дотримуємось визначення Подмаркової І.П., яка розглядає
психологічний туризм як «особливий інноваційний вид туризму, що доповнює
традиційний турпродукт професійним психологічним супроводом і дозволяє
забезпечити не тільки фізичне відновлення організму людини, але й
відновлення та / або розвиток її психологічних ресурсів» [2].
Психологічний туризм – це вид відпочинку, коли під час подорожі
клієнта супроводжує практикуючий психолог або група психологіворганізаторів, які забезпечують програму подорожі і виступають гарантом її
проведення. Вони наповнюють програму культурно-масовими заходами
(відвідування храмів, культурних та історичних центрів), а також пропонують
майстер-класи, семінари або тренінги для духовного та особистісного
зростання під час відпочинку. Як правило, тематика тренінгів обговорюється до
початку подорожі. Вона може не значно змінюватися, якщо на виїзді у групи є
потреба у доповненні або заміні модулів навчання.
Психологічний туризм – перш за все це новий вид відпочинку з
глибинним зануренням у ресурсні стани психіки, який виник на перетині
захопленості людьми подорожами і психологією, тут переплітається
відпочинок (подорож) і розвиток.
Психологічний туризм поєднує одночасно три види діяльності, які
корисні і дуже ефективні:
1) відпочинок, як спосіб розслабитися і відновити сили;
2) психологічна розвантаження в супроводі професіоналів;
3) саморозвиток.
Сьогодні є безліч форм психологічного туризму: подорожі в гори з
провідником і психологом, поїздки на різні курорти, де відпочинок
супроводжується цікавими тренінгами; еко-туризм, де людина занурюється в
природу і одночасно вчиться емоційному самоконтролю; цивілізований туризм
у сучасних містах з екскурсійною програмою, що супроводжується тренінгом.
Ідеальний психологічний туризм це об'єднання відпочинку і подорожей
цікавими місцями з самопізнанням. За короткий час людина може, як добре
відпочити, так і навчитися, наприклад, медитації, комунікабельності,
енергетичному диханню і т.д.
Як правило, після правильно підібраного курсу по поверненню додому
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людина відчуває прилив енергії, сил, емоційно, фізично і духовно оновлюється,
наповнюється свіжими ідеями і готовністю творити і досягати нових цілей.
Поліпшується атмосфера як у сім'ї, так і на роботі, адже саме сприйняття життя
змінюється, енергетичні ресурси організму відновлюються, неефективні
стратегії поведінки коригуються.
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СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНА АНІМАЦІЯ ЯК ВИД ДОЗВІЛЛЯ
Орієнтація на гуманізацію та гуманітаризацію соціальних зв’язків у
сучасному суспільстві, посилення уваги до потреб та можливостей
самовираження кожної людини, зумовили поглиблену увагу до форм та методів
анімації як важливої складової дозвілля.
Дослідженню проблем соціально-культурної анімації присвячені
ґрунтовні дослідження М. Аріарського, М. Войзард, К. Кордеса, Г. Ібрагіма,
Є. Мамбекова, С. Килимистого, В. Стафійчука, Є. Прієзжевої, М. Ярошенка,
Т. Божук, Л. Волик, Т. Сокол, І. Стратілатової, Л. Тарасова та інших.
Анімація є молодою галуззю науки, що сформувалась на перехресті
гуманістичної психології, соціальної психіатрії, логотерапії, соціальнокультурної діяльності та педагогіки. Анімація як професія, галузь знання та
практика роботи педагога в сфері педагогіки дозвілля, виховання, реабілітації,
культурної роботи багатьма вченими розглядалась як комплекс з розробки та
наданню спеціальних програм проведення вільного часу, організації розваг і
спортивного дозвілля; як сукупність занять і видів діяльності, у яких провідна
роль належить добровільним та професійним аніматорам.
Незважаючи на досить різні тлумачення поняття «анімація», вченими
наголошується на інноваційності цієї технології, її спрямуванні на процес
оптимізації міжгрупових та міжособистісних взаємовідносин, головними
засобами покращання яких є духовне спілкування, духовне просвітництво та
духовне подвижництво. Головними завданнями анімації у сфері дозвілля
вченими одностайно визначається створення умов, спрямованих на соціальний,
духовний, фізичний розвиток людини, а також вияв і використання соціальнокультурних технологій та методів, за допомогою яких можна сприяти
подоланню негативних проявів та особистісному удосконаленню.
Термін «анімація» (від лат. anima – вітер та animatus – оживляти,
одухотворювати) тлумачиться як натхнення, одухотворення, стимулювання
життєвих сил, залучення в активну діяльність. Анімація вводиться до наукового
обігу на початку ХХ столітті у Франції, що обумовлюється прийняттям закону
про створення різноманітних асоціацій та добровільних об’єднань, і
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трактується як діяльність, що спрямована на провокування й посилення
інтересу до культури та художньої творчості.
Професія аніматора характеризується розмаїттям завдань, адже
аніматор – це кваліфікований працівник соціально-культурної, виховної
анімації, функції якого полягають у розкритті та розвитку виховного,
культурного та спортивного потенціалу людини; це спеціаліст соціальної
галузі, який допомагає задовольняти потреби, бажання й запити різних
соціальних верств населення; це агент культурної та громадської діяльності,
який покликаний підвищувати суспільну свідомість, покращувати життя
громади, розвивати культурну демократію. Робота аніматора здійснюється в
різних соціально-культурних закладах (асоціаціях, клубах, об’єднаннях,
закладах культури, міністерствах) й вимагає застосування різних прийомів, що
зобов’язує аніматора бути компетентним, кваліфікованим і здійснювати
культурну, художню, естетичну, громадську, спортивну діяльність.
У процесі анімаційної діяльності аніматор допомагає: побачити (або
уявити) об’єкти дії, що сприяють зоровому сприйняттю певної заданої теми;
сприйняти та зрозуміти необхідну інформацію; здійснити спробу зробити щось
подібне самому; відчути себе співучасником анімаційного процесу; оволодіти
практичними навичками, залучившись до анімаційного процесу [1, с. 24].
Анімація розподіляється на окремі напрями соціокультурної практики.
Анімація у роботі із соціально незахищеними верствами населення (інвалідами,
безробітними, мігрантами, особами похилого віку, дітьми-сиротами, самотніми
та ін.) найефективніше використовується в клубах, творчих гуртках, групах
взаємної підтримки, і дозволяє зробити життя людини духовно змістовнішим,
багатогранним, забезпечити доступ для залучення до культури і різноманітних
форм творчої діяльності, подолати соціально-культурне відчуження та відчуття
власної неповноцінності.
Основними показниками соціально-культурного відчуження є відчуття
безсилля та непотрібності власного існування; нездатність самостійно
контролювати своє життя; сприйняття навколишньої дійсності як світу, в якому
зруйновано систему культурних цінностей; відчуття втрати індивідом свого
власного «Я» [3, с. 41]. Тому принципами анімаційної роботи із
представниками соціально незахищених верств населення має бути віра в
необмеженість людських можливостей у духовно-творчому розвитку; віра в
унікальність кожної людини, взаємозв’язок захворювання із процесами
становлення особистості.
Мета соціально-культурної анімації – емоційно-смисловий розвиток
людини – досягається завдяки використанню методів залучення людини до
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предметної (через заняття художньою творчістю, спортом, суспільно-корисну
діяльність) та рефлексивної діяльності (усвідомлення, діалог, осмислення).
Анімація в закладах культури У сучасному світі функція театру вже не
обмежується аналізом тексту та його сценічного інтерпретування, а будь-яка
інновація може бути сприйнята лише за умови підготовки публіки до
театрального мистецтва [2, с. 137]. Театр перетворюється на
багатофункціональний культурно-просвітницький заклад, в якому завдяки
синтезу різних видів мистецтв (літератури, живопису, музики, танцю,
скульптури, пантоміми, драми) створено оптимальні умови для зародження та
становлення театральної анімації. Театральна анімація спрямована на розвиток
емоційно-чуттєвої сфери людського «Я», занурення в культуру, метою якого є
самореалізація та формування соціально відповідальної людини. Для
досягнення цієї мети використовуються активні дозвіллєві форми роботи з
глядачем, не притаманні театру як традиційному закладу культури: виїзні
вистави, театральні уроки, обговорення спектаклів та диспути, екскурсії по
цехам та театральним музеям, сховищам театру, виконання різноманітних
творчих завдань (вікторини, ігрові конкурси, інтелектуальні змагання), інші
пізнавальні та культурно-розважальні заходи. Таке нетрадиційне спілкування з
відвідувачами театру допомагає сформувати ефективне сприйняття творів
мистецтва і – найголовніше – налагодити неперервний двосторонній зв’язок
між акторами та публікою. Головним принципом філософії театральної анімації
є принцип залучення глядача у процес підготовки вистави [1, с. 130].
Рекреаційна анімація передбачає комплекс культурно-розважальних
програм у поєднанні із лікувально-оздоровчими у межах рекреаційнотуристичного закладу. Внаслідок розвитку рекреаційної анімації, у туристичних
та
готельних
комплексах
удосконалюється
соціально-культурне
обслуговування, що включає дозвіллєві програми, спрямовані на відпочинок та
розваги; культурно-мистецькі проекти (від відвідування фестивалів, карнавалів,
театралізованих дійств та національних свят до активної участі ), спортивні
змагання.
Туристична анімація класифікується на турпродукт, елементи анімації в
туристичних послугах, додаткові анімаційні послуги на туристичних маршрутах. Анімаційні туристичні маршрути – цільові туристичні поїздки, основу
яких складає одна анімаційна програма (дієва, культурно-пізнавальна,
тематична, фольклорна, літературна, музична, театральна, мистецтвознавча,
наукова, фестивальна, карнавальна, спортивна, турпоїздки гральними
закладами та інші).
Елементи анімації в туристичних послугах є туристичними послугами,
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яким притаманні анімаційні елементи, що «оживлюють» дійство, дозволяючи
наочно сприймати екскурсійний матеріал (шоу-музеї, костюмоване
обслуговування тощо). Додаткові анімаційні послуги на туристичних
маршрутах покликані «підтримувати» основні туристичні послуги і надаються
за бажанням туриста за додаткову плату (відвідування театру, концерту,
спортивних змагань, грального закладу, фестивалю, вечорниць тощо) або ж
використовуються у непередбачених випадках (технологічні затримки при
переїзді, невідповідна погода, відсутність снігу на гірськолижному курорті
тощо). Тому значимість анімації в сучасному суспільстві зумовлена
наступними функціями, а саме: функція адаптації та участі, що має на меті
ефективну соціалізацію та пристосування людини до численних змін
навколишнього світу, усунення або пом’якшення соціальних конфліктів,
попередження стресів; рекреаційну функцію, пов’язану з відновленням та
розвитком фізичних сил людини, організацією дозвілля населення та
цілеспрямованим культурним розвитком особистості; виховну функцію
(анімація відіграє роль додаткової школи, поглиблюючи відповідні знання та
культурні інтереси індивіда); коригувальну функцію, що вивільняє людину від
щоденної фізичної та психічної втоми, перекриває психологічні вади, виховні
та культурні недоліки; критичну та стабілізаційну функцію, яка сприяє пошуку
нових взаємовідносин між індивідами та групами, нових стилів життя, що
стимулюють становлення демократії та полікультурності суспільства.
Характерними вимогами до здійснення анімаційної діяльності,
обумовленими специфікою дозвілля, є: здійснення у вільний час;
добровільність, активність та ініціативність участі в анімаційній діяльності;
врахування національно-етнічних та регіональних особливостей і традицій;
наявність попередньої підготовки людини до споживання культурних послуг та
розваг.
Об’єктами анімаційного інтересу можуть бути природні (клімат, пляжі,
водний простір, гори, каньйони) та культурно-історичні ресурси (міста, музеї,
клуби, концертні зали, історичні події); важливі культурні події (свята,
карнавали, спортивні заходи, фестивалі) та національні особливості (звичаї,
фольклор, народні ремесла); рекреаційні зони (національні парки, гірськолижні
курорти, санаторії, бази відпочинку, спортивно-оздоровчі комплекси) та
індустрія дозвілля (особливо - тематичні розважальні парки).
Усе вище сказане дозволило зробити наступні висновки:
Анімація є особливим видом дозвіллєвої діяльності соціальних груп та
окремих індивідів, завдання якого полягає у подоланні соціального та
культурного відчуження з метою усунення особистісної соціальної
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дезінтеграції (психологічних відхилень, девіантної поведінки, наркотичної та
алкогольної залежності, суіцидних проявів тощо), реабілітації критичних станів
людини, допомоги в творчій самореалізації.
У результаті анімаційного впливу задовольняються релаксаційні,
оздоровчі, культурні, освітні, творчі потреби та інтереси суб’єктів дозвіллєвої
діяльності, створюються умови для соціальної активності особи, здатної до
перетворення навколишньої дійсності.
Анімація як складова дозвілля є способом ініціації творчих потреб
людини та її соціальної активності; оптимізації міжособистісних та
міжгрупових відносин, соціально-культурної інтеграції, самосвідомості та
самовизначення особи в контексті побудови громадянського суспільства.
Розповсюдження соціально-культурної анімації в сучасному суспільстві
обумовлене негативними наслідками індустріалізації (технічне оточення,
екологічне забруднення, монотонність праці, фізична та психічна втома,
нестача часу та сил на творчість і хобі) та урбанізації (скупченість міського
населення, збільшення життєвих навантажень, поверховість людських
контактів та ін.).
Анімація впливає на зміну стилю життя, характеру трудової діяльності
людини, є бажання відпочити на природі, урізноманітнити життєві враження,
зняти фізичну та психічну втому, познайомитись з новими людьми, побути з
рідними в умовах відпочинку та розваг. А тому активне дозвілля – спортивносамодіяльний туризм, розважальні маршрути, хобі-тури, екологічно орієнтовані
тури, лікувально-відновлюючі програми, завжди матимуть неабиякий попит.
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ
МУЗЕЙНИХ ЗАКЛАДІВ В УКРАЇНІ
У міру розвитку туризму, як окремої галузі економіки, музеї з культурноосвітніх та науково-дослідних закладів, переростають у соціокультурні
території, у межах яких крім основних напрямків музейної діяльності,
визначених Законом України «Про музеї та музейну справу» (культурноосвітня, науково-дослідна діяльність, комплектування музейних зібрань,
експозиційна, фондова, видавнича, реставраційна, пам’яткоохоронна робота)
[2], реалізуються й різноманітні атракційні види заходів, що сприяють
популяризації як музейного закладу зокрема, так і регіону, на території якого
розташований музей.
Особливої популярності набули музеї та виставки, що дають можливість
максимально зануритись у проблематику конкретної теми, історичної події чи
періоду життя окремої особи. Власне такі музейні заклади та виставки на даний
момент прийнято називати інтерактивними. Чим же вони відрізняються від
звичних музеїв? Щоб з’ясувати це, слід дати визначення поняттю
інтерактивність.
«Інтерактивність» – це принцип організації системи, при якому мета
досягається інформаційним обміном елементів цієї системи. Елементами
інтерактивності є всі елементи взаємодіючої системи, за допомогою яких
відбувається взаємодія з іншою системою / людиною (користувачем) [4]. Тобто
інтерактив у музейному закладі передбачає повну взаємодію екскурсанта,
екскурсовода та екскурсійного об’єкта, а також взаємний обмін інформацією
між ними. На приклад, Ізраїльський дитячий музей в Холоні, пропонує
виставку «Діалог в темряві», що імітує світ сліпої людини: під час екскурсії всі
йдуть слідом за сліпим провідником, стискаючи в руках палички-поводирі і
намагаються розпізнавати різні звуки і запахи. Екскурсанти ходять по вулицях,
заходять в кафе, магазини та на ринки – все як у житті, тільки без несподіванок,
що підстерігають сліпих на кожному кроці [1]. Таким чином екскурсанти мають
можливість повністю зануритись в об’єкт екскурсії – світ незрячої людини.
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Важливою складовою матеріально-технічного забезпечення інтерактивного
музейного закладу, є наявність мультимедійного обладнання, чи окремого
конференц-залу. Така складова може використовуватись не лише у ході
екскурсії, а бути джерелом надходження додаткових коштів від здачі в оренду
приміщення для проведення конференцій, презентацій, семінарів, тощо.
Також слід звернути увагу на підготовку кадрів, адже екскурсовод повинен
володіти не лише класичними прийомами розповіді та показу, а й задіювати
вербальне спілкування, акторську та анімаційну майстерність, для кращого
сприйняття теми екскурсії екскурсантами.
Невід’ємною частиною діяльності інтерактивних музеїв є участь у
місцевих фестивалях, тематичних виставках та конкурсах, така діяльність
музею часто є більш затратною, аніж прибутковою, проте сприяє популяризації
музею; та виготовлення власної сувенірної продукції, що дає можливість
залучити додаткові кошти у бюджет закладу, сприяє розповсюдженню
інформації про музей серед туристів і позитивно впливає на престиж закладу.
Проте створення таких інтерактивних виставок на базі існуючих
державних музейних закладів супроводжується такими проблемами, як
відсутність матеріально-технічної бази та недостатнє фінансування. У ході
вирішення цих матеріальних проблем, пріоритетними напрямками роботи
сучасного музею повинні стати:
– перетворення музею на центр громадської активності;
– співпраця з органами місцевого самоврядування;
– робота з благодійними фондами та неурядовими громадськими
організаціями;
– впровадження інноваційних підходів у музейному менеджменті;
– реклама музейного комплексу через засоби масової інформації та тираж
власних періодичних видань, а також афіш, листівок, тощо [3].
Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що інтерактивні
музейні заклади та виставки в Україні перебувають на етапі впровадження та
потребують подальших наукових вивчень. Дану галузь досліджень слід вважати
пріоритетною, адже іноземний досвід діяльності інтерактивних музеїв та
виставок є позитивним оскільки їх практика приносить додаткові прибутки не
лише конкретним туристичним об’єктам, а й регіонам в цілому.
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АНАЛІЗ ЕТАПІВ ФОРМУВАННЯ ТЕОРІЇ ТУРИЗМУ
Актуалізація потреби теоретичного осмислення туризму обумовлена
рядом
причин:
планетарний
характер
розвитку
подорожей,
широкомаcштабність туристичної діяльності, необхідність наукового
обґрунтування сталого розвитку туризму, узгодження різних підходів до
вирішення загальних завдань туристичної галузі. Накопичений фактичний
матеріал туристської діяльності потребує розгорнутої оцінки, упорядкування,
узагальнення. Таку роль покликана відіграти теорія туризму (туризмологія). Її
сутність полягає в обґрунтуванні основних теоретичних положень і
концептуальних моделей туризму.
Сучасному туризму притаманні всі атрибутивні ознаки соціального
інституту: самодостатність і автономність, організаційна цілісність, наявність
власної інфраструктури, комплекс усталених норм, принципів, правил
регулювання діяльності своїх підрозділів, установ та підприємств, відповідний
кадровий потенціал тощо. Для забезпечення перспектив його розвитку
необхідне широкомасштабне, теоретичне дослідження базових складових
даного «соціального організму» та принципів його функціонування.
Туризм є феноменом загальнолюдської культури, засобом самореалізації
людини. В рамках туристичних подорожей і пригод знаходять вихід
найсуттєвіші мотивації людської поведінки – віковічне прагнення до
особистісного «освоєння» світу, забезпечення потреб у відпочинку і розвагах. В
процесі подорожей змінюються не лише навколишні краєвиди, змінюється і
сама людина, перетворюючи отримані знання і враження у надбання власної
духовної культури. В цьому аспекті головним об’єктом дослідження повинні
стати не готелі, турфірми, прибутки, а людина, яка подорожує – Homo viator.
Це можливо лише через творче поєднання туризмознавства з соціологією,
культурологією, етикою, психологією, історією, екологією та іншими
суспільнознавчими науками.
Нині наукове осмислення феномену туризму забезпечують міжнародні
Академії та наукові центри. Однак формування наукових принципів
туризмознавства йшло поступово, впродовж всього процесу його становлення і
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розвитку. Перші спроби наукового осягнення мандрівок проходили в руслі
загальнокультурних і філософських традицій.
Дослідник з проблем історії культури України XX ст. Кручек Олександр
Алікович виділяє два періоди еволюції теоретичного вчення про туризм
(туризмології):
Перший період (передтуризмологічний) – доіндустріальна епоха
соціально-економічного розвитку суспільства. В цей період знання про
подорожі (передтуризм) ще не долають межі діючої практики, втілене в ній.
Знання щодо подорожей подаються переважно у мандрівнографічній, описовій
формі. Особливістю тогочасних подорожей було те, що вони носили яскраво
виражений діловий та елітарний, вибірковий, суспільно обмежений характер.
Тобто, їх метою були організація торгівельного обміну, відкриття нових земель,
опанування нових ринків, організація аристократичного дозвілля. Весь масив
даних щодо мандрівок, подорожей, відвідувань цього періоду позначений
утилітарною доцільністю. Це зумовило характер перших змістовних думок
щодо подорожей, які належали мандрівникам-історикам, дипломатам,
філософам, географам, торговцям, мореплавцям. Дані спостереження
відображали світоглядне, культурологічне знання вдумливого і чутливого
учасника мандрівних подій. Хронологічно перший період охоплює часи
античної доби, епохи Відродження, а також новочасовий період.
Другий період – становлення індустріального суспільства та його перехід
до постіндустріальної фази. Це період формування «інституалізованого» знання
щодо подорожей, виникнення якісно нових знань про мандрівництво,
створення перших теоретичних моделей туристської діяльності. Він
характеризується появою наукових знань про мандрівництво. Як і раніше, ці
знання живляться спостереженням і осмисленням практики подорожей. Разом з
тим, вони поступово набувають форми теоретичних моделей предметної
діяльності, факти такої діяльності фіксуються у поняттях (концептах), які
стають елементами теоретичної конструкції туризмології. В рамках другого
періоду слід виділити декілька етапів: перший етап – з другої половини ХІХ ст.
– поява перших наукових узагальнень туристичної практики, розробка опорних
базових категорій туристської науки. В цей період у таких європейських
туристсько-привабливих країнах, як Австрія, Швейцарія, а також Німеччина,
Франція, Італія, Бельгія, Польща з’являються перші праці, що містять
систематизовані результати наукового осмислення досвіду туристської справи.
В творах науковців цього часу широко застосовуються професійна «мова
туризму», туризмознавча термінологія. З’являються такі базові для
туризмології поняття – «географія туризму» та «туристичний регіон»
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(Дж. Страднер, Австрія), «туристична рекреація» (Б. Браун, США), «туристична
індустрія» (К. Спіутс, Австрія) та ін.
Другий етап – з першої половини ХХ ст. Туристичний рух в цей період
починає набирати силу, позитивно позначається на соціально-економічній
ситуації багатьох країн. Туризм почали розглядати, як одну з
найрентабельніших галузей господарства.
Підсумовуючи можна зазначити, що наукове осмислення феномену
туризму за останні десятиріччя перетворилося із тенденції життя туристської
спільноти на стійку закономірність і базову потребу. Все це утворює міцне
підґрунтя для розвитку в туризмознавстві його теоретичного осердя –
туризмології.
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