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СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ
ГОТЕЛЯМИ МІСТА МИКОЛАЄВА
Вплив інформаційних технологій на управління готельним бізнесом
величезний, оскільки прямо пов'язаний з підвищенням ефективності роботи як
кожного менеджера окремо, так і готелю в цілому. Інформаційні технології
прямо впливають на конкурентоспроможність сьогоднішнього ринку.
Використання
комп'ютерних
мереж,
Інтернету,
інтернет-технологій,
програмних продуктів наскрізної автоматизації всіх бізнес-процесів готелю є
сьогодні не просто питанням лідерства та створення конкурентних переваг, але
і виживання на ринку в найближчому майбутньому.
Готельні системи дозволяють автоматизувати всі етапи обслуговування
гостя, починаючи від бронювання квитків, заселення і закінчуючи остаточним
розрахунком, а також основні бізнес-процеси – від праці покоївок до організації
звітності на підприємстві. Крім того, вони забезпечують управління всіма
послугами і системами готелю, доступними в номері.
Питання аналізу інформаційних технологій та автоматизованих систем
управління готелями й ресторанами розглядали у своїх роботах Л. Агафонова,
О. Оліфірова, М. Скопень, К. Федосова.
Метою роботи є дослідження, розгляд та аналіз сучасних інформаційних
технологій в управлінні готелями міста Миколаєва.
Донедавна готельна індустрія м. Миколаєва знаходиласьу ізоляції від
світових тенденцій розвитку.Сьогодні вона переживає етап масштабної
переорієнтації з паперово-ручного методу роботи на застосування
автоматизованих IT управління готелем.
Для більшості готелів м. Миколаєва (60%), впровадження
автоматизованих інформаційних технологій (АІТ) управління є необхідним і
вже стало реальним фактом, вкрай важливим для успішного розвитку бізнесу.
У результаті використання і впровадження автоматизованої
інформаційної системи значно знижуються витрати на технічне обслуговування
і поточний ремонт, витрати енергії тощо, скорочуються поточні витрати у
результаті більш раціонального використання номерного фонду готелю і
ВП «МФ КНУКІМ»
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збільшення ефективності обслуговування гостей. Економічний ефект
одержується також від надання послуг через Інтернет.
Інформаційна система готелю дозволяє у найкоротший термін виключити
з асортименту послуги, що реалізуються погано, і замінити їх новими, отримати
ефект за рахунок більш точного визначення того, які категорії гостей
отримують конкретні послуги, у який час і як змінюються їхні смаки тощо.
Впровадження автоматизованих інформаційних систем міста Миколаєва
дозволяє скоротити витрати на робочу силу приблизно на 30%, знижуючи
потребу в ній, а, отже, й підвищити продуктивність праці.
Таким чином, впровадження інформаційної системи відкриває нові
можливості для ефективного вирішення основних завдань готельного бізнесу.
Експлуатація систем дозволяє готелю реалізувати програми ресурсозбереження
шляхом зниження експлуатаційних витрат на утримання систем зв‘язку,
зниження енергоспоживання і водоспоживання, уникнути пікових навантажень,
збільшити продуктивність праці, поліпшити якість послуг, виконуваних робіт і
підвищити кваліфікацію працівників готелю. На сьогоднішній день найбільш
поширеними автоматизованими готельними системами є: Система управління
готелем (PMS – Property Management System); Система управління рестораном
(Point Of Sales); Система телефонного сервісу (Telephone Management System);
Система електронних ключів (Key System); Система електронних мінібарів
(Mini bar System); Система інтерактивного телебачення (Video Services System);
Система енергозбереження (Energy Management System);
На ринку сьогодні є більше десятка систем автоматизації управління
готелями. Представлені на ринку інформаційних технологій комп‘ютерні
програми автоматизації роботи підприємств готельної індустрії мають різні
можливості. На українських підприємствах цієї галузі використовуються як
зарубіжні програмні продукти (американські Opera, Fіdelіo та Epitome,
російські «Отель-2.3», «Едельвейс», Servio), так і вітчизняні розробки (ProHotel,
SuperHotel, В52 та інші) [3; 4]. Усі автоматизовані системи управління готелем
мають більш-менш схожу структуру, що складається з модулів служби
реєстрації і обслуговування гостей (Front Office), модулів служби обліку і
управління (Back Office) і інтерфейсів до зовнішніх систем 1 (рис.1). Кожна
HMS має свій набір функціональних модулів, але типовий склад служб у складі
HMS такий.
Проаналізуємо можливості впровадження інформаційної системи «Отель2.3», що спеціалізується на розробці і впровадженні комплексних систем
автоматизації й управління в готельному господарстві (готелі, санаторії,
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пансіонати) та сфері громадського
розважальні комплекси, клуби).

харчування

(ресторани,

Fast-food,

Рис. 1. Інтерфейс зовнішньої системи управління готелем
Ця система відповідає вимогам міжнародних стандартів до рівня сервісу,
що надається, і враховує особливості українського готельного бізнесу.
Заснована на сучасній, поширеній, надійній та універсальній платформі
управління даними СУБД MS SQL 2000, система «Отель-2.3» гарантує
простоту обслуговування і надійність роботи [5].
Система автоматизації «Отель-2.3» працює цілодобово і в реальному часі
(гості заселяються, оплачують послуги, виїжджають, отримують повернення),
тобто база готельної системи постійно відображає поточний стан реального
об‘єкта.
Система забезпечує зберігання даних тривалий час (7-10 років). Аналіз
застосування комплексної системи управління в готельному підприємстві
«Гостинний двір» (м. Миколаїв, вул. Свиридова, 37 -а ( ріг пр. Миру)) показав,
що автоматизацію всіх бізнес-процесів готелю здійснює спеціальне програмне
забезпечення – комплексна система управління готелем «Отель-2.3».
Стандартний пакет системи являє собою набір модулів: модуль «Портьє»,
модуль «Бронь», модуль «Каса», модуль «Господарські служби», модуль
«Звіти», модуль «Налаштування». Комплексна система управління «Отель-2.3»
надає такі можливості адміністраторові: резервувати місця й поселяти як
окремих осіб, так і групи; наочно відображати на плані поселень стан номерів і
місць у них; формувати рахунки на проживання, харчування, додаткові
послуги; формувати звіти за зміну про поселення й оплати; бухгалтерові –
контролювати оплати як поточні, так і за заданий період; вносити й корегувати
ВП «МФ КНУКІМ»
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тарифи за проживання, харчування й послуги, знижки для гостей; одержати
звіти по оплатах і заборгованостях; старшому адміністраторові, керівникові –
одержати звіти щодо поселень, оплати, стану й завантаження номерів.
Зважаючи на результати проведеного дослідження, можна констатувати,
що при використанні комплексної системи управління, готель «Гостинний
двір» отримує ряд переваг:
- управління готелем здійснюється в режимі реального часу;
- процес роботи з клієнтами оптимізований таким чином, що займає за
часом, як правило, не більше 1-2 хвилин, створюючи комфортні умови для
гостей;
- продуманий і функціональний блок розрахунків мінімізує помилки
персоналу, виключає втрати від неврахованих послуг;
- блок бронювання дозволяє максимально ефективно використовувати
номерний фонд і значно збільшити завантаження готелю;
- система дозволяє у найкоротший термін виключити з асортименту
послуги, що не користуються популярністю, і замістити їх новими;
- повна персоніфікація роботи з системою дає можливість адміністрації
готелю контролювати та аналізувати роботу персоналу;
- упровадження системи дозволяє скоротити витрати на робочу силу
приблизно на 30%, знижуючи потребу в ній, а отже й підвищити
продуктивність праці;
- автоматизація роботи господарських служб дає можливість готелю
планувати та систематизувати ремонтні та профілактичні роботи, запобігаючи
втрат від непередбачуваних капітальних витрат.
Аналіз
показників
фінансово-господарської
діяльності
готелю
«Гостинний двір» показав, що впровадження інформаційних технологій сприяє
покращенню економічних показників.
Так, за період 2015– ІІІ кварталу 2016 роки прибуток від основного виду
діяльності збільшився на 21,25%, витрати на реалізацію послуг зменшились на
10,6%, чистий прибуток збільшився на 43%, рентабельність підвищилась на
20%. Отже, ці показники свідчать про покращення фінансового стану
підприємства, а це в свою чергу підвищує конкурентоспроможність готелю на
ринку готельних послуг.
Не менш важливим інструментом оцінки діяльності готелю є підрахунок
коефіцієнтів завантаження. Цей коефіцієнт вимірює ступінь успіху основної
діяльності готелю – продажу номерів, а також характеризує привабливість
готелю для клієнта. Динаміку завантаження номерного фонду готелю
«Гостинний двір» надано у таблиці 1. Отже, аналіз динаміки завантаження
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готелю «Гостинний двір» після впровадження у лютому 2015 року
автоматизованої системи управляння готелем «Отель-2.3» за 2015– ІІІ кварталу
2016 рр. показав, що протягом досліджуваного періоду коефіцієнт
завантаження збільшувався, і в 2016 році становив 51%, що є хорошим
показником для готелю в регіоні.
Таблиця 1
Динаміка завантаження номерного фонду готелю «Гостинний двір»
Місяць
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень

2015 рік
18%
30,8%
20,8%
25,9%
51,7%
66,9%
73,3%
50,6%

ІІІ квартал 2016 року
19,5%
43,2%
29,4%
30,7%
62,2%
89,3%
75,6%
58,5%

Встановлено, що впровадження автоматизованої системи управління
«Отель-2.3» у діяльність готелю забезпечує:
1) досягнення конкурентної переваги;
2) підвищення продуктивності роботи;
3) максимальне використання наявних ресурсів готелю.
Проведене дослідження показало, що в умовах сучасного ринку
неможливо забезпечити якісне ведення готельного бізнесу без застосування
новітніх інформаційних технологій.
Таким чином, інформаційний і туристичний ринки повинні задовольняти
потреби всіх категорій споживачів, які бажають отримати туристичну послугу,
а держава – підтримувати і сприяти розвитку як традиційних туристичних
підприємств, що орієнтуються на клієнтів, які надають переваги особистому
спілкуванню під час придбання послуги, так і віртуальних фірм, які можуть
задовольнити потреби клієнтів, що надають переваги Інтернет-технологіям.
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Науковий керівник: Кітченко А. С.
ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ТУРИЗМУ СЕРЕД МОЛОДІ В
СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ
Сучасний туризм визначається як суспільне явище, суттю якого є
самовдосконалення в процесі освоєння культурного та природного різноманіття
під час відпочинку та дозвілля. Ознайомлення з природою, культурною
спадщиною i традицiями рiзних народів під час туристичних подорожей є
важливим чинником забезпечення миру i збереження життя на нашій планеті.

14

Миколаїв, 2016 рік

«Сучасні тенденції розвитку туризму»
Таке розуміння туризму акцентує важливість просвітницько-виховної,
екологічної й культурної функцій та підкреслює його роль у формуванні
повноцінної гармонійно розвинутої особистості. Найповніше цi завдання
реалiзуються в межах освiтнього туризму.
Освітній туризм це поїздки, під час яких турист поєднує відпочинок та
навчання: вiдвiдує заняття, здiйснює екскурсії з метою розширення світогляду,
задоволення цікавостi i досягнення інших пізнавальних цілей. Відмінною
рисою освітнього туризму є те, що він сприяє формуванню мобільностi,
професійної універсальностi, навичок самоосвiти, стимулює інтелектуальний
розвиток.
Усесвітньою туристською організацією туризм визначається як «діяльність
осiб, які подорожують i перебувають у мiсцях поза межами їхнього звичного
середовища протягом періоду, що не перевищує одного року поспіль, з будьякоюметою, окрім здійснення діяльності оплачуваної з джерел в місцях
тимчасового перебування». Спираючись на цю дефініцію, можна стверджувати,
що сфера освітнього туризму охоплює різні види навчання і освіти, які
здійснюються поза місцем проживання i тривають безперервно не бiльше року.
Мотиви освітніх подорожей дуже рiзноманiтні: вiд бажання з користю для
саморозвитку провести вiльний час, перебуваючи на відпочинку за межами
звичного середовища, до прагнення реалізувати власні пiзнавальні інтереси,
набути нових знань та умінь, спеціально переміщуючись для цього у ті країни i
регiони, де можна задовольнити ці потреби з максимальною ефективністю.
У наш час нішу на ринку освітнього туризму займають поїздки на
навчання в школу або унiверситет. Такi подорожi вимагають ретельного
планування відповідно до того, як бачить своє майбутнє клієнт, у який інститут
збирається поступати, де працювати. Послуги з організації освіти закордоном
цілком об‘єктивно відносимо до сфери освiтнього туризму, оскільки
організаторам доводиться повністю формувати туристичний пакет: збирати
необхіднi для подачі заяви на навчання та візу документи, отримувати
запрошення з учбового закладу, домовлятись про умови розміщення,
бронювати авіаквитки, здійснювати розрахунок вартості та оплату освiтнього
курсу.
Бажаючi навчатися за кордоном можуть обирати різні варіанти: отримання
середньої освіти у престижних приватних школах та коледжах, навчання в
університетах за програмою освітніх рівнів бакалавр і магістр, магістерські
програми та програми пiслядипломної професійної освіти в області ділового
адміністрування.
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Основними причинами, що гальмують розвиток освітнього туризму в
Українi є недостатня iнтегрованість в Європейський та свiтовий освітній
простір, вибіркове визнання українських дипломів в Європі й у світі,
низькапоінформованість свiтової спiльноти про традиції та перспективи
розвитку вітчизняної освiти, слабка матеріально-технічна база більшості ВНЗ та
відсутність досвіду організації навчання іноземців, суттєвою проблемою
залишається i мовний бар‘єр.
Незважаючи на позитивну ринкову динаміку, iснують i обмежуючі
розвиток освітнього туризму чинники. Зокрема, розширення освітніх функцій
Інтернет, поширення практики дистанційного навчання, розвиток електронної
освiти (e-education) та віртуального туризму.
На українському ринку представлені наступні агенції, що пропонують
освітній туризм.
DEC education – агенція широкого профiлю, оскiльки надає послуги з
мовних курсів для дорослих та дітей, оформлює на програми середньої освіти в
приватні школиi коледжi, допомагає зi вступом на програми вищої освіти.
IСЕА – міжнародне освітнє агентство з багаторічним досвідом на ринку
освітніх послуг. Агентство співпрацює з найкращими навчальними закладами
США, Канади, Великобританiї, Ірландiї, Польщi, Мальти, Німеччини, Австрії,
Австралії та багатьох інших країн. Більш як 450 університетів.
Агенція Info Study була створена командою фахівців з багаторічним
досвідом роботи у галузi освiти за кордоном для того, щоб допомогти
студентам, яких цікавить можливість навчання за кордоном, обрати
перспективну спеціальність та вступити до закордонного навчального закладу.
В Україні для освiтнього туризму найкращі умови має південь країни, де можна
одночасно одержати відповідну освіту, майстерність з відпочинком на морі. На
канікулах розгортають свою роботу численні курси комп‘ютерних технологій,
мистецтва, спортивної майстерностi.
Попередні підсумки літнього сезону 2016 року оцінюються дуже
позитивно. Практично всі освітні оператори збільшили обсяги продажу в
середньому на 15-20%, причому споживчий попит все більше схиляється у бік
якісних і, відповідно більшдорогихпрограм.
У наш час якiсна освiта цiнується дуже високо, а дипломи престижних
навчальних закладiв за значущістю еквівалентні найдорожчим коштовностям. З
розвитком туризму не можливо залишити без уваги такий напрямок, як освiтній
туризм.
Можливостi сучасного суспiльства дають право навчатисьу тiй країнi i в
тому навчальному закладi, який обираєте для себе саме ви.
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КОНЦЕПТ КАВИ
В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ ТА ТУРИЗМІ
Кава стала найпопулярнішим напоєм у світі. Є безліч рецептів
приготування кави, існують музеї, присвячені каві, спеціалізовані магазини, де
продають все для кавових церемоній. Можна сміливо сказати: кава стала навіть
одним із культів у сучасному житті.
Своїм гармонійним смаком та яскравим ароматом кава ніби закликає
тисячі туристів та її поціновувачів до місць, де вона стала туристичною
привабою. Нині існує навіть таке поняття як “кавовий туризм” – це тури, що
проходять по центрах кавового виробництва [3]. Це новий напрям у сучасному
туризмі і потребує окремого і ґрунтованого дослідження.
Кава – це важлива складова у житті людини, у створенні відносин між
людьми. Лише випивши філіжанку кави можна гарно і неквапно продумати
увесь прийдешній день. Саме за філіжанкою кави люди вирішують різноманітні
питання.
Відомим є факт, що Львів є туристичною Меккою України та ще й
асоціюється з кавою. Тому, об‘єкт мого дослідження – збірка сучасної
української прози «Львів. Кава. Любов». Сьогодні концепт кави активно
продукується в різних галузях та літературі, зокрема, і в цій збірці. І як
зазначила одна з авторів книги Дара Корній : «Ця збірка оповідань – освідчення
в коханні Львову».
«Львів, Львів, Львів… Це місто вже ніколи не відпустить тебе, якщо ти
хоч раз там побував. Це місто-казка, це місто-чари, це любов, і кава, і
шоколад, і незмінні підбори… Навіть у мороз і на кризі… Той, хто не бував у
цьому старому місті, ніколи не збагнедушу України» [5], –саме так описує
місто Лева авторка збірки Ніка Нікалео.
І, дійсно, слід відзначити, що Львів дуже популярне за відвідуваністю
місто на туристичних шляхах України. Кожного дня місто вітає тисячі туристів
з різних куточків світу. І не лише багата історія та чудова архітектура
приваблюють сюди гостей звідусіль. Неповторний дух міста творить його
ВП «МФ КНУКІМ»
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насичене життя, особливо патріотичний характер його мешканців, а також
звичайно чаруючий запах кави, який лине із затишних кав'ярень Львова.
Львів‘яни люблять і шанують каву, адже, географічне розташування міста
нагородило більшість городян низьким тиском і поганою погодою. Сто років
тому тільки на головній площі міста, площі Ринок, знаходилося більше 40
кав'ярень. Сьогодні у Львові відроджують кавові традиції, скрізь розташовані
невеликі, затишні кав'ярні, в яких готують ароматний напій і подають смачні
солодощі.
Автори яскраво та проникливо описують Львів і львівську каву: «Густа,
наче смола. Темна, наче горобина ніч. Гірка і запашна, наче справжня
жінка»[5] – саме так говорить про особливості львівської кави головний герой
оповідання «Муза плакала» Д. Корній.
Концепт кави Дарії Корній спонукає читача-туриста до подорожі. Адже,
так важко втриматись і не поїхати до Львова, щоб скуштувати так смачно
змальованої кави. У Львові кава завжди особлива тому, що у кожної львівської
ґаздині є свій винятковий рецепт. Кожний ковток цього чарівного напою ніби
еліксир, що зцілює і душу, і розум, об‘єднує думки в одне русло і породжує
геніальні ідеї та неповторні відчуття.
Побувавши у Львові хоча б один раз, неможливо не повернутися до нього
знову. Це місто має власний гіркуватий присмак, ніби гарно зварена кава. Цей
напій відіграє важливу складову у створенні іміджу туристичного міста, як одна
з його особливостей. Літературні твори, в яких відображається концепт кави
збільшують популярність міста Лева.
У збірці «Львів. Кава. Любов» автори майстерно відтворили усі свої
почуття до цього міста. Читаючи переносишся до цього міста і ніби поринаєш в
його чарівну атмосферу. Львів притягує своєю палітрою настроїв і видів.
«Стільки є міст, як в небі звізд –
Срібло років на скронях і бровах
Де хочеш йди і як знаєш роби,
та за щастям до Львова!»
Список використаних джерел:
1.До новорічних свят виходить друком збірка оповідань «Львів. Кава.
Любов»! Вікторія Гранецька.
–
Режим
доступу:http://granetska.net.ua/vitilnya/novini/do-novorichnix-svyat-vixoditdrukom- zbirka-opovidan-lviv.-kava.-lyubov.html – Назва з екрана.
2.Кава
[електронний
ресурс]/
Кава.
–
Режим
доступу:
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0 – Назва з
екрана.
3.Кавовий туризм [електронний ресурс]/ Кавовий туризм. – Режим доступу:
http://pidruchniki.com/1256060743567/turizm/kavoviy_turizm – Назва з екрана.
4. Кавовий туризм: куди поїхати за смачною кавою [електронний ресурс]/
Кавовий туризм: куди поїхати за смачною кавою. – Режим доступу:
[http://vilebrequin.com.ua/hobi-ta-dozvillja/kavovij-turizm-kudi-poihati-zasmachnoju-kavoju.html] – Назва з екрана.
5. Львів. Кава. Любов: збірка/укл. і передм. Н.Нікалео. – Харків: Л89
Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. – 272 с.
6. Туризм у Львові [електронний ресурс]/ Туризм у Львові . – Режим доступу:
http://www.lviv.ua/uk/tourism/– Назва з екрана.

Бем Є.,cтудентка
Науковий керівник:
Орлова О. В., к.мист., доцент,
ВП «КНУКіМ», м. Миколаїв
ПРАКТИКИ ПОДІЄВОГО ТУРИЗМУ
Одним із перспективних напрямів за оцінками Всесвітньої туристичної
організації (UNWTO) є подієвий або ж івент (event) туризм. Слово Event (подія,
захід) в англійській мові має дуже багато значень, як соціально-культурне, так і
технічне і навіть філософське, або ж запланована соціально-суспільна подія /
захід, яка відбувається в певний час і з певною метою, і має певний резонанс
для суспільства. До видів івенту (event) можна віднести: фестивалі, карнавали,
паради, святкування; конференції, форуми, симпозіуми, круглі столи; освітні
заходи: семінари, тренінги, курси підвищення кваліфікації; спортивні змагання
(наприклад, Олімпійські ігри); концерти, покази фільму, театральні постановки;
ювілеї, весілля, торжества; ділові події: виставки, ярмарки, торгівельні шоу,
презентації, відкриття підприємств, прийоми, заходи, пов'язані з просуванням
торгівельної марки і т. д.
У сучасному світі сформувалася ціла індустрія щодо організації подій,
яка поділяється за характером події та кінцевою метою. Значення подієвого
туризму зводиться до відвідин подій, які відбуваються в інших країнах, тобто,
основна ціль подорожі присвячена події в якій турист прийматиме пасивну
(спостерігача) або активну участь. Це є унікальний вид туризму, оскільки за
характер невичерпний.
ВП «МФ КНУКІМ»
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Подієвий туризм можна розглянути за категоріями, що відібрані за
масштабом подій. За цією ознакою виділяють національні та міжнародні події.
У науковій літературі всі події, що сприяють розвитку подієвому туризму
згруповують і класифікують за трьома напрямами: спортивні (чемпіонат,
олімпіада, ігри, індивідуальні спортивні зустрічі, кубки, престижні змагання і
т.д.); ділові (виставка, конференція, семінар, форум); культурно-пізнавальні
(зарубіжна прем'єра, театральна постановка, фестиваль, концерт, перфоманс,
карнавал, шоу); економічні і політичні,громадські. Доцільно виокремити ще
один напрямок – релігійний. На даний час окремі туроператори розробляють
туристичний продукт у честь святкування релігійних свят: Водохреща, Пасхи
та ін., де туристи мають можливість духовно-культурного збагачення та
ознайомлення з обрядами, традиціями й звичаями святкування у певних
народів. З формальної точки зору індустрія свята народилася в 1800-х роках, з
початком продажу квитків на професійні спортивні заходи, і пізніше вона
поступово трансформувалася. Вважається, що сама професія організатора
сформувалася в 1950-х роках, а почалося все з відкриття в 1955 році.
Діснейленда», - така думка про «нову» історію туризму одного з самих відомих
івент-менеджерів світу Джо Голдблатта .
При цьому, насправді організація масштабних подій, яка збирала велику
кількість туристів проводилася іще в стародавньому світі: Олімпійські ігри у
Греції, гладіаторські бої у Римській імперії, рицарські турніри у Середньовічній
Європі.
Слід відзначити, що розвитку певним видам сучасного подієвого туризму
сприяли масові гуляння, які влаштовувалися в честь зустрічі воїнів-переможців.
В Україні івент-індустрія бере початок з 90-х рр. ХХ століття. Історично
склалося так, що в самостійну сферу івент виділився лише за останні двадцять
років. Цей підйом викликаний відповідністю потребам людей, які у всі часи
хотіли отримати нові враження, стати частиною подій, впливати на їх хід і
отримати радісне відчуття причетності до чогось більшого. Слід відзначити, що
в Україні подієвий туризм розвивається повільно. Тільки з 2002 р. туристичні
фірми почали пропонувати послуги з організації подієвих поїздок. Збільшення
в‘їзного туризму в Україні у зв‘язку з подіями не є систематичним і пов‘язано з
такими подіями як, до прикладу, Євробачення, Євро-2012. Більшість подій в
Україні місцевого й регіональногомасштабу, що не приваблює навіть
українських туристів і не сприяє розвитку в‘їзного туризму.
У процесі формування подієвого туру враховуються такі чинники, як
розташування готелю, її архітектура, інтер‘єр номерів, наявність ресторанів і
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пунктів живлення. наявність магазинів, пам‘яток, доставка до місця події,
послуги гіда, перекладача. Від даних умов залежить вартість туру.
Не менш важливим елементом діяльності туркомпанії є фінансове
забезпечення. Адже, турфірма за власні кошти бронює квитки на заходи, місця
у готелях і т.д. Це формує ризик у діяльності туркомпанії, що є також однією із
специфічнихособливостей подієвого туризму. Як результат, цільова аудиторія
подієвого туризму – це забезпечені туристи з доходом вище середнього, а
також організовані групи з 5 і більше чоловік.
Важливою передумовою організації подієвого туру є своєчасне
інформування та рекламування події, загальнодоступність до інформації про неї
та організація її систематичного проведення. Це дає можливість туристичним
фірмам планувати подієву поїздку заздалегідь. З цією метою на державному
рівні:
- потрібно розробити календар подій, які можуть зацікавити туристів;
- забезпечити фінансування витрат пов‘язаних з маркетинговими
заходами та організацією події. Подія може стати центром приваблення
туристів, тобто, туристичною, якщо її інформаційна підтримка проводиться
протягом 0,5-1 року до початку. При цьому витрати на рекламу і маркетинг
повинні бути не меншими ніж організаційні витрати.
- забезпечити систематичне проведення події.
- організувати рекламні заходи на державному рівні.
- за рахунок економічних механізмів (наприклад, зниження податків)
стимулювати туристичні підприємства, що розробляють туристичні продукти
на основі подієвого туризму.
- організувати підготовку спеціалістів для розвитку тематичних та
подієвих турів.
- розробити логістику для кожної події.
- розробити інфраструктуру під проведення кожної події.
Одним з яскравих прикладів подієвого туризму є музичний фестиваль
Atlas Weekend, який був заснований в Україні в 2015 році.
Його організаторами виступають нічний клуб «ATLAS», на честь якого
фестиваль і дістав свою назву, і PMK Event Agency.
Основна мета Atlas Weekend – розвиток фестивальної культури в країні,
залучення іноземних туристів в Україну і світова популяризація української
музики.
Впродовж трьох фестивальних днів свої програми на сценах фестивалю
виступають музиканти з України, Білорусі, Європи, США тощо.
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Прекрасним доповненням до музичної частини завжди є : театральні
вистави, арт-перформанси, спортивні і дитячі зони, десятки відкритих локацій з
розвагами і можливістю відпочинку для усієї сім'ї, зона ярмарку, гастрономічна
зона і багато що інше.
Створений досить недавно, фестиваль вже став досить відомим та
приваблює туристів з багатьох країн.
Фестиваль поділений на декілька зон, де кожний зможе знайти для себе
щось по душі.
- Арт-резиденція Гогольfest
"НепрОсті" - новий дуже цікавий проект Влада Троїцького, який той
підготував спеціально для ATLAS WEEKEND. У арт-резиденции ГогольFest
пануватиме справжня абстрактна атмосфера. Завдяки оригінальним
інсталяціям, кінопоказам, перформенсам, театру і багатьом іншим активностям
проходячи по резиденції, кожен з відвідувачів фестивалю зможе на якийсь час
перенестися в інші світи: сучасної драматургії, Шекспіра, Фелліні, Прохасько
або Кафки.
- Арт-сцена
Сцена для прихильників театру, тихих акустичних представлень і
хорошої літератури.
- FOOD – зона;
- Зона співтовариства " життєлюб" ( призначена для людей похилого
віку);
- Автограф-зона
У кожного, хто відвідає Atlas Weekend, буде шанс зустрітися з
улюбленим артистом. Зробити це буде можна в лаунж-зоне karabas.com. Тут
відвідувачі фестивалю зможуть узяти автограф у улюблених груп і виконавців,
зробити з ними спільне фото і поставити своє питання. На локації працюватиме
фотограф, усі фотографії публікуватимуться в альбомах фестивалю в
соціальних мережах karabas.com - в Facebook і ВКонтакте;
- Нarley davidson zone
Справжній святковий бунт під рев десятків моторів! У цій зоні чекають
усіх, чиє серце завмирає побачивши крутого мотоцикла і гуркоті мотора. Бикродео, розіграші цінних призів, тату і бодиарт, виставка кастом-мотоциклов,
бар з байкерскими коктейлями і ще безліч розваг. У зоні Harley Davidson кожен
зможе себе відчути сьогоденням байкером!
Важливо відмітити, що даний вид подієвого туризму є одним з
ефективних чинників збагачення економіки країни, завдяки масовому напливу
туристів.
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Зрозуміло, що подієвий туризм є перспективним видом туризму з
невичерпним ресурсним потенціалом. Однак, на державному рівні обов‘язково
потрібна
підтримка, треба
розробити маркетингові заходи, з метою
просування подієвого туризму на міжнародний ринок.
Список використаних джерел:
1. Бекнура К. Франчайзинг в Казахстане [Електронний ресурс] / Кисиков
Бекнур.
Алмата:
BookinEast,
2007.
Режим
доступу:http://www.cafla.com/eventfranchising.htm. – Назва з екрана.
2. Долженко Г.П. Событийный туризм вЗападной Европе и возможности его
развития в России / Г.П. Долженко, А.В. Шмыткова // Известия высших
учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Общественные науки. –
2007. – №6. – С.116-119.
3. Костюк О. История ивента / О. Костюк // Теория и практика организации
специальных мероприятий. - 2008. - №3. - С.17-21.
4.
Музичний
фестиваль
[Електр.
ресурс].
Режим
доступу:
http://atlasweekend.com. – Назва з екрана.
5. Событийный туризм [Електронний ресурс] / Сторінка «Событийный туризм»
сайту ТзОВ «МАКіНТУР». - Режим доступу:http://www.makintour.
com/node/545. – Назва з екрана.

Бондюченко Ю.В.,студентка
Науковий керівник: Гаврилова О. В.,
к.п.н., доцент, ВП МФКНУКіМ,
м. Миколаїв
ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КІНБУРНСЬКОЇ КОСИ
На сучасному етапі становлення України існує нагальна потреба у
розвитку внутрішнього туризму. Вкрай несприятливі наслідки економічної
ситуації в країні, закриття Кримського півострову, складність отримання віз та
виїзду з країни – саме ці проблеми дають змогу розкрити туристичний
потенціал України.
Мета статті – дослідити туристичні можливості такої рекреаційної зони
як Регіональний ландшафтний парк «Кінбурнська коса».
На сьогоднішній день там діють такі туристичні комплекси як: «Пелікан»,
який представляє собою готель, що діє цілорічно. Тут пропонують відпочинок з
ВП «МФ КНУКІМ»
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усіма умовами. Навіть найдешевші номери (від 750 грн/за добу) мають повний
набір послуг – від кондиціонеру до WI-FI та супутникового телебачення. На
території готелю є сауна, басейн, кафе. Побудований у 2014 році, в усьому
відчувається мінімалізм та витриманість стилю. «Пелікан» чудово підходить
для гостей, які мають гроші та люблять відпочинок з комфортом. [1]; база
відпочинку «Крута Осип» з усіма умовами для проживання відпочиваючих з
дітьми різного віку з травня по жовтень. База також не найдешевша, номери від
600 грн/за добу. Територія налічує 2 басейни – дорослий та дитячий, 3 бари,
кафе, міні-маркет, спортивний майданчик. Від бази на пляжі також є бар та
оренда шезлонгів. Діє «Крута Осип» з 2003 року, але остання реконструкція
відбулася у 2016 році [2]; база відпочинку «Таврія», набагато дешевша за
попередні комплекси, але також має всі умови для проживання. Номери тут
коштують від 160 грн на добу. Санвузли у дешевих номерах знаходяться на
поверсі. У столовій годують по-домашньому, для бажаючих є відокремлена
кухня, де можна готувати самому. Також є бар, медпункт, дитячі майданчики,
міні-зоопарк, футбольне поле [3]; екопансіонат «Крайня хата» – призначений
для тихого відпочинку. Вміщує до 25 чоловік одночасно. Це двоповерхова
будівля з мансардним третім поверхом. Екопансіонат орієнтований на людей,
для яких головне – природа та тиша. Найдешевший номер тут коштує 400 грн
[4]; приватний сектор «Кінбурнський дім», у якому можна як зняти будинок так
і поставити свій намет. Можна замовити їжу у кафе або готувати самому на
спеціально облаштованій кухні. Номери різних категорій – від 100 грн за добу.
«Кінбурнський дім» орієнтований для любителів екскурсій та екстриму –
організовують поїздки по Кінбурнській та Тендрівській косі [5].
Дикі умови та неймовірна природа – саме це стає перевагою для
любителів кемпінгів та екстремального відпочинку.
Перше, чим відома Кінбурнська коса – це цілюще повітря. Воно
наповнене запахами соснового лісу, польових квітів та трав, відчувається
морський бриз.
Слід зазначити, що Кінбурнська коса є унікальним об‘єктом природнозаповідного фонду України. Унікальна територія багата різноманіттям видів
флори та фауни, екологічно чистим повітрям, білими піщаними пляжами та
вічнозеленими соснами. На солоних озерах часто можна зустріти пеліканів, які
занесені до Червоної книги України. Жовтих чапель на сьогоднішній день
можна побачити лише в період міграції. Також тут проживає дуже багато
ластівок.
Вранці зграї дельфінів полюють на кефаль, заганяючи її на мілину, до
самого берега. А якщо ночувати у наметі, на самому березі, то з настанням
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темряви можна побачити багато морських світляків. Також вночі
спостерігається неймовірна кількість зірок. Найкраще ночувати на березі в 10 –
15-х числах серпня, щоб споглядати зорепади.
Унікальними на косі також є болотисті ліси – саги. Зазвичай, болото
пересихає у липні-серпні, тому можна спокійно прогулятися сагою,
роздивляючись химерне коріння дерев. Краще не заходити надто далеко, тому
що можна легко заблукати та натрапити на вовків. Досить часто на полях
можна побачити табуни диких коней.
Також на косі можна знайти і дику ожину, кущі якої досягають заввишки
майже двох метрів. Крім цього Кінбурнська коса славиться своїми полями
диких орхідей, які розквітають у квітні-травні.
Звичайно, така дика місцина, крім переваг, має багато недоліків.
Насамперед – це складність дістатися туди. З Миколаєва є декілька шляхів –
автобусом, своїм автомобілем, обов‘язково повнопривідним, або катером. У
першому випадку все досить просто: від міжміського автовокзалу щодня
(влітку) на автобусі. Автобус йде через Херсон, Цюрупинськ, Збур'ївку до
с. Геройське. Там пересадка на машину «Урал». Час в дорозі близько 5-ти
годин. У випадку з власним автомобілем шлях такий самий, без пересадки,
займе всього 4 години.
З катером ситуація дещо складніша:від міжміського автовокзалу до
Очакова автобусом або маршруткою. Можна викликати таксі або доїхати своїм
автомобілем, залишивши його в Очакові на стоянці. Виїжджати з Миколаєва
необхідно за 2 - 2,5 години до відправлення катера. Далі через лиман на катері,
який ходить від причалів: №333-й, лісогосподарський і морський торговельний
порт, у Покровські Хутори щодня (влітку). Катер базується в Очакові і ходить 2
рази на добу. Час відправлення з Очакова – 07:00 і 15:00, катер знаходиться в
дорозі близько години. Від причалу до бази відпочинку «Крута Осип» довезе
спеціальне таксі всього за 20 хвилин.
Другим недоліком є нестача питної води. На базі відпочинку та у
місцевих жителів є свердловини з чистою водою. Але для тих, хто їде
відпочивати «дикуном» ця проблема постає дуже гостро.
Третій недолік – малий асортимент товарів. Завезти товари в магазин
складно, особливо ті, що швидко псуються. Також проблемою є ціни, які у 2-3
рази вищі за ціни у місті.
Але головним недоліком, який заважає настанню технічного прогресу та
повному освоєнню людиною коси є саме те, що це – півострів. Тобто
омивається водою з трьох сторін та має піщану структуру, і тому ґрунтові води
не дають розбудовувати косу. Для будівництва необхідно спеціально завозити
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ґрунт, крім того, будівлі постійно потребуватимуть ремонту. Також на косі
дуже висока вологість повітря, що стає проблемою для будинків – швидко
з‘являється пліснява.
Отже, Кінбурнська коса – заповідна територія, надзвичайне місце з
живописною природою та цілющим повітрям. Її природна не знівечена
цивілізацією з її машинами, брудом, сміттям та розпеченим влітку асфальтом. І
матиме вона цю цінність до того часу, поки залишатиметься чистою, не
зіпсованою людьми. Тому ми маємо навчитись цінувати наші природні ресурси,
дбайливо піклуватись про них та докладати максимум зусиль для їх
збереження, адже ніхто не зробить це за нас.

1.
2.
3.
4.
5.
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АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ЕКСТРЕМАЛЬНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
У більшості людей туризм асоціюється з незабутніми враженнями,
приємними пригодами, захоплюючими історіями. Як один з видів туризму,
екстремальний туризм зараз набуває широкого поширення серед молоді.
Прихильники активного відпочинку з задоволенням проміняють затишну та
спокійну відпустку у приємному готельному номері на спартанські умови.
Кожного року неупинно зростає кількість людей, що прагнуть нових
гострих вражень, навіть іноді небезпечних. Різноманітність природних
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ландшафтів нашої країни та велика кількість закинутих промислових об‘єктів
тільки сприяє швидкому розвитку екстремальних видів туризму.
Один з найбільш популярних та доступних видівекстремального
відпочинку в Україні – це рафтинг. Велика кількість гірських річок – Південний
Буг, Чорний Черемош, Прут – приваблює усіх, хто коли-небудь захоплювався
водним туризмом. На даний момент існує декілька відомих клубів, які
організовують кількаденні сплави на байдарках або катамаранах.
Спеціалісти, які пропонують екстремальні розваги, можуть представити
на ваш вибір або складний екстремальний сплав порогами Черемошу чи Пруту,
або ж оглядову екскурсію схилами Дністра. Для того, щоб взяти участь у сплаві
по спокійній рівнинній річці, не потрібно ані додаткового обладнання, ані
спортивної підготовки. Туристи забезпечуються необхідним обладнанням, а
сплав проходить під керівництвом досвідчених організаторів.
Військові тури – досить новий видекстремального відпочинку. Цільова
аудиторія такого туризму зазвичай складається з офісних працівників, так
званих «білих комірців», а також жителів великих міст, що протягом свого
життя відчували проблеми хіба що у наявності буханки хліба в найближчому
гастрономі. Організатори такої «військової романтики» зазвичай укладають
договори з військовими частинами, тож люди, що обрали такий вид релаксації,
зможуть сповна насолодитись новими пригодами – постріляти зі спеціальної
зброї, прокататися на військовій техніці, відчути на собі аспекти «курсу
молодого бійця», якщо з цим не стикалися. Популярним різновидом таких турів
є так звані «школи виживання». Окремо виділяють також екскурсії на військові
об‘єкти та аеродроми, стрибки з парашутом.
Винятковим попитом користуються поїздки в Чорнобильську зону.
Декілька українських туристичних компаній, як то «Чорнобиль ТУР. UA»,
«ТурБаза» «Унікальна Україна» та інші, офіційно організовують тури. Варто
зауважити, що ЧАЕС цікавить не тільки українських туристів, а й гостей нашої
країни. Інформація про цю катастрофу поширена по всьому світу, і тому є дуже
багато оригіналів, що серйозно цікавляться станом Чорнобильської області, а
особливо тамтешнього середовища, після страшної аварії [1].
Однак, це не єдині види екстриму, що зараз набирають гучної
популярності в Україні. Сплави по річках, піші та кінні тури Карпатськими і
Кримськими горами пропонуються вітчизняними туристичними фірмами
досить давно і вже мають стабільну групу споживачів. Ці послуги дуже
популярні також в якості турів вихідного дня. Так само активно просувається
розвиток відпочинку під вітрилом.
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Екстремальний відпочинок став набирати популярність вже давно, але в
окремий самостійний вид туризму в Україні він виокремився лише недавно,
буквально 7-10 років тому. Причиною тому є те, що людей нашого менталітету
важко організувати, до того ж для цього потрібен досвід формування
відповідних туристичних програм, створення інфраструктури.
При належний рекламі, інвестиціях і підтримці держави вітчизняний
екстремальний туризм зможе стабільно і успішно розвиватися не тільки на
туристичному ринку України, але і на Європейському ринку [2].
Для України розвиток такого туризму є особливо важливим аспектом,
адже дана галузь сприятливо впливає на функціонування підприємств малого
бізнесу, здатних розвиватися без значних бюджетних асигнувань, перспективна
для залучення іноземних інвестицій у широких масштабах та в короткі терміни.
Туристичний бізнес стимулює розвиток інших галузей господарства нашої
держави: будівництва, торгівлі, сільського господарства, виробництва товарів
народного споживання, зв'язку і т. д.
Даний бізнес приваблює підприємців з багатьох причин: невеликі
стартові інвестиції, зростаючий попит на туристські послуги, високий рівень
рентабельності та мінімальний термін окупності витрат.
Проведений аналіз розвитку екстремального туризму в Україні дозволив
зробити наступні висновки, що основні проблеми екстремального туризму
пов'язані з його поганим фінансуванням. Хоча останні роки держава
намагається сприяти його розвитку, шляхом виділення коштів на його
розвиток. В Україні є значна кількість місць для активного відпочинку. Для
жителів України останнім часом, більш раціонально, з точки зору грошових
витрат, переважний екстрим у зарубіжних країнах. Це так само обумовлено
слабким розвитком екстремальної спрямованості. Такий розвиток тільки
набирає обертів. У нас є річки, гори, печери – все, що потрібно для
екстремального відпочинку, але у нас немає хорошого сервісу, спорядження та
професійного персоналу.
Відмінною рисою екстремального туризму є те, що більша частина
послуг виконується з мінімальними втратами, відіграє все більш істотну роль у
світовій економіці. Туристична сфера дозволяє досягти значної величини
доданої вартості [3].
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ПРИІНГУЛЬСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЛАНДШАФТНИЙ ПАРК
Приінгу́льськийрегіональний ландшафтний парк
в Україні, у межах
Новобузького району Миколаївської області. Площа 3152,7 га. Створений
рішенням Миколаївської обласної ради від 17 грудня 2002 р. Регіональний
ландшафтний парк «Приінгульський» – складова частинаприродно-заповідного
фонду України. Парк розташований на ділянці річки Інгул на землях
Новобузької міської ради, Кам'янської, Софіївської, Розанівської сільських рад
Новобузького району Миколаївської області, неподалік від міста Новий Буг (від
якого їхати в напрямку до села Софіївка).
Метою створення парку є збереження в природному стані ділянки долини
річки
Інгул
з
її
типовими
та
унікальними природними
комплексами (фрагментамицілинногостепу,гранітнимивідслоненнями,
водотоками,лісовими насадженнями).
Основні завдання парку:
- збереження та відновлення цінних природних комплексів,
видіврослинногоітваринного світу;
- створення умов длятуризму, відпочинку в природних умовах;
- проведення наукових досліджень;
- екологічна освітньо-виховна робота.
До складу парку без зміни категорії входять гідрологічний
заказник«Софіївське водосховище», ботанічний заказник«Пелагеївський».
ВП «МФ КНУКІМ»

29

«Сучасні тенденції розвитку туризму»
Окремі, найбільш примітні або мальовничі, виходи кристалічних порід
отримали власні назви. Про деякі з них складено по декілька легенд, як,
наприклад, про скелі над Інгулом «Пугач», «Стовп» (або «Скеля скам'янілих
богатирів», «Кам'яних богатирів» та ін.), «Спляча красуня», «Стіна» або просто
«Устя» поблизу від гирла Березівки, де вона впадає в Інгул. На південь від
селаРозанівкатакож є «Стіна» або «Воронова скеля», на якій здавна селиться
пара воронів. Є ще два «Пугачі» –«Старий» та «Молодий». Є фантастично
привабливі гранітні відслонення – «Берег кам'яних химер», гранітне плато у
місці злиття річки Стовпової з Інгулом, що має назву «Чортів міст», а також
інші.
Інтенсивна господарська діяльність вплинула і на тваринний світ парку
«Приінгульський». Випас худоби, рекреаційні навантаження, аматорське
рибальство, браконьєрство в акваторії Софіївського водосховища, степові й
лісові пожежі– усе це збіднює фауну. Попри це вона тут збереглася набагато
краще, ніж у прилеглих агроландшафтах.
Тут трапляються рідкісні та зникаючі види тварин, що перебувають під
охороною держави. Це поліксена,махаон звичайний,сколія-гігант, ксилокопа
звичайна, подалірій, жовтобрюх,
канюк
степовий,
тхір
степовий,
горностай, видра річкова та інші.
На території парку розташований Свято-Михайлівський храмСвятоМихайловського Пелагеївського жіночого монастиря.
Приінгулля багате на мальовничі куточки природи та видатні об‘єкти. Тут
можна знайти привабливі для себе місця: водойми з повільною та бурхливою
течією, невеличкі водоспади, цілинні степові ділянки, штучний каньйон,
виходи гранітів, чудернацькі скелі, загадковий острів посередині водосховища,
лісові насадження.
Найбільш цікавими для відвідування є плато «Чортів міст», скеля Стовп,
берег кам‘яних химер, острів, скеля Пугач, порожки, рукотворний каньйон,
штучний водоспад, Садиба Тропіних, Щорсівський парк, підвісний міст через р.
Інгул та ін.
Це кам‘янисте плато, підняте над місцевістю. З нього відкриваються
мальовничі пейзажі на Софіївське водосховище, цілинні ділянки степу,
сплетіння річок Стовпова та Інгул. Можна доторкнутися до вікового каміння
віком 2,1 млрд. років. Кам‘яні залишки чудернацького «мосту» розташовані в
гирловій ділянці р. Стовпова. Назва території пов‘язана з історією про двох
братів-турків, які влаштували тут платну переправу через річку. Смаглявих
турків місцеві жителі прозивали чортами, так і увійшла у вжиток назва «Чортів
міст».
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Скеля «Стовп» («Скеля скам‘янілих богатирів», «Богатирі», «Кам‘яні
богатирі», «Хазарська») поважно височіє на острові між мальовничими петлями
річок. Тут проглядаються контури кількох (вважають сімох) скам‘янілих
богатирів, які захищали свій край від набігів завойовників, але були зачаровані
хазаро-іудейським
чаклуном.
Він
скам‘янів
разом
з
воїнами.
Профіль чаклуна, витворений природою з фрагментів захисників,
розташований зверху скелі. Обриси найкраще проглядаються з правого берега
р. Інгул та з гирла р. Стовпової.
Це казкове місце, своєрідний міні-аналог «Долини привидів», що в
Автономній республіці Крим. Утворене виходами кристалічних порід, що
сильно вивітрені.
Ними, нерукотворними кам‘яними композиціями, можна милуватись
годинами, шукаючи на правому березі «Рибу», «Кам‘яну черепаху», «Каміньтюлень», «Сім‘ю Хімеріад», на лівому – «Крокодила», «Сплячу красуню»,
«Білу фортецю». Геологічний вік цих порід становить біля 2 млрд. років.
Острів розташований посередині Софіївського водосховища і утворився після
заповнення цієї водойми у 1967 р. Острів являє собою виходи вивітрених
кристалічних порід. Береги його вкриті деревно-чагарниковою рослинністю.
Скеля «Пугач» має чудернацькі форми через структуру порід та процеси
вивітрювання. Залежно від кута зору, положення сонця та багатства уяви
спостерігача тут вимальовуються чудернацькі образи. З лівого берега
Софіївського водосховища можна побачити профіль людини, піднявшись вище
по схилу – дівоче обличчя, з правого берега – жінку з довгим волоссям.
З цією місцевістю пов‘язані легенди, які передаються й донині. Назва
скелі, ймовірно, походить від страшного профілю велетенської людини, хоча є
й інші легенди: про закоханих, що втопились і тепер лякають людей, про
велетенську сову-пугача, що оселилась на скелі і ночами кричить несамовитим
голосом.
Це уступи у кристалічній породі, де вода річки Сагайдак, переходячи
гранітну плиту (в народі – поріг), спадає невеликим водоспадом. Це –
неповторна краса поєднання кам‘яних брил, води та рослинності.
На правому березі річки – груда брил, що нагадують доісторичних
тварин. Тут розташований небезпечний, але надзвичайно цікавий для
споглядання великий «живий» камінь.
Рукотворний каньйон – приховане серед степу творіння з прямовисними
скелями, бурхливим водотоком. Це – частина діючого Софіївського гідровузла.
Водоскид (нове русло) збудований методом вибухів. Таке рішення для
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пропуску зливових і талих вод з водосховища застосовується нечасто, тому
гідровузол, як технічний об‘єкт, є унікальним в цьому відношенні.
Підпірна стіна Софіївського водосховища після бурхливого танення снігу
чи сильних злив перетворюється у величний водоспад. Потужний потік води
несеться по гранітному каньйону. Милуватись цим явищем з‘їжджається багато
туристів.
Штучний водоспад завершує рукотворний каньйон. Кристалічні брили,
магія води зачаровують відвідувачів. Це – найбільший штучний водоспад у
Миколаївській області. Його потужність залежить від попуску води із
Софіївського водосховища.
Водоспад є найбільш привабливим для споглядання навесні та після злив.
Влітку це – улюблене місце купання, прийняття гідромасажу.
Унікальний парк зі столітніми тополями діаметром більше метра,
кленами, шовковицями, що добре зберігся недалеко від колишнього панського
маєтку.
Зараз парк занедбаний, заріс паростю акації та інших дерев. Дослідники
вважають, спираючись на розповіді старожилів, що це був сад, по периметру
обсаджений гледичією трьох колючковою, а алеї – тополями.
Підвісний міст через р. Інгул – дерев‘яний місток на тросах через р. Інгул
для пішохідного сполучення жителів с. Щорсове та с. Софіївки. Такий міст
викликає захоплення у відпочиваючих, оскільки таких споруд збереглося дуже
мало. Це – одне з улюблених місць фотографування туристів.
Свято-Михайлівський храм Свято-Михайлівського Пелагеївського
жіночого монастиря – місце паломництва та поновлення життєдатних сил з
мальовничою природою довкола. Це – трьохпристольна, дванадцяти купольна
церква, пам‘ятник архітектури поч. XX ст. з неповторними архітектурними
рішеннями.
Будівництво храму завершено 1904 року. Його зводили брати Андрій і
Михайло Дуриліни в пам‘ять про матір Пелагею, яка трагічно загинула.
Церковна служба проводилась до 1932 року, далі, аж до 1986 року храм
використовувався як комора, завдяки чому не був зруйнований. У Велику
Вітчизняну війну в нього потрапив лише один снаряд, не спричинивши великої
шкоди. Церковна служба відновилась 25 квітня 1992 року.
З 1996 року тут організовано жіночий монастир. Двічі в 2000 і 2004 роках
мироточила ікона Володимирської Божої Матері. Ікона XVI ст. із зображенням
страждань Ісуса Христа, пошкоджена часом, почала проявляти раніше не бачені
деталі малюнка. Тут були випадки божественного зцілення прихожан від
страшних хвороб.
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За архітектурним рішенням храм дуже схожий на Храм Василя
Блаженного (Собор Покрова Божої матері), що на Червоній площі в Москві.
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ЗАМКОВИЙ ТУРИЗМ ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ АКТИВІЗАЦІЇ
ВНУТРІШНЬОГО ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
Туризм є однією з найбільших і динамічних галузей економіки. Високі
темпи його розвитку, великі обсяги валютних надходжень активно впливають
на різні сектори економіки, що сприяє формуванню власної туристської
індустрії. Україна має унікальні передумови для успішного розвитку
туристичної індустрії: природно-кліматичні умови, багаті історико-культурні й
національно-етнографічні ресурси, велику кількість невикористаних територій,
придатних для туризму і відпочинку. Одним з пріоритетних напрямів розвитку
туристичної індустрії в Україні неодмінно повинен бути замковий туризм, в
основі якого використання об'єктів фортифікаційного зодчества. Тому питання
розвитку замкового туризму та підвищення його привабливості на
національному та міжнародному рівнях є особливо актуальним на сучасному
етапі розвитку і становлення туристичної галузі країни [5, с.17].
Проблеми розвитку підприємництва в сфері туризму розглядали такі
вітчизняні науковці як: І. Бутирська, М. Мальська, Т. Ореховська,
В. Федорченко, О. Школа, В. Кифяк. Туристичне краєзнавство в розрізі
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економіки туризму висвітлено у роботах В. Петранівського, М. Рутинського,
Ю. Зінько, О. Любінцевої.
Найбільша кількість замків, фортець та оборонних монастирів зберіглася
до нашого часу на заході України (за підрахунками різних експертів приблизно
90% всіх замків і палаців держави) – на Львівщині, Івано-Франківщині,
Тернопільщині, Волині, Закарпатті та Хмельниччині.
Так, на Львівщині, є чотири унікальні замки, що уже сьогодні є
екскурсійними складовими багатьох туристичних пакетів і входять у маршрут
масового туризму «Золота підкова Львівщини»: Олеський (резиденція
польських магнатів у дусі італійського ренесансу, де народились майбутні
королі Польщі Ян III Собеський та Михайло Корибут Вишневецький),
Золочівський (так званий Китайський палац – літня королівська резиденція, у
якій особливо любила зупинятись француженка Марія Казиміра д'Аркуін, яка
згодом, ставши королевою, довго і «вміло» керувала Польщею, це один з
містичних замків України, де досі «живе» привид його господині),
Підгорецький, (європейська перлина, замок-палац, окрім того, перший
Венеціанський палац на території середньої Європи, найстаріший готель в
Україні, де був Гетьманський заїзд). Окрім того, туристично привабливими є
також Старосільський замок (найбільший на Галичині, на жаль, занедбаний,
оживає лише під час реконструкцій середньовічних боїв і фестивалів) та
Добромильський замок (відбудувати який технічно нескладно, і який завдяки
своєму географічному розташуванню може бути готельно-відпочинковим
комплексом кінно-туристичного туризму у Карпатах) [4, с.56-57].
Замки Волині представлені Луцьким замком (або Замок Любарта, Верхній
замок – один з найбільших і найдавніших на Україні, сьогодні є одним з
фаворитів за привабливістю серед туристів), Острозьким замком (містить
майже досконалий краєзнавчий музей) та Новомалинський замок (один з
найстаріших в Україні, проте на сьогодні залишились лише художньоатракційні руїни).
Окреме місце посідають замки Закарпаття (12 замків), історія яких
окреслена періодом Х-ХVІ ст., а зведення зумовлено необхідністю охорони
знаменитого Соляного шляху – економічно значущого для Імперії, що вів до
соляних копалень у районі нинішнього Солотвина). Саме для цього й було
збудовано Вишківський замок та Хустський замок, знаменитий своєю
містичною господинею – бабусею графа Дракули, та тим, що нібито за це був
знищений блискавкою, яка потрапила у порохову вежу). Цікавим як у
археологічному, та і у туристичному плані є Середнянський замок Тамплієрів,
дослідження якого нещодавно виявили численні підземні приміщення.
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Туристичною візиткою Закарпаття є королівський Мукачівський замок
«Паланок» (один із замкових див, збудованих на вершині базальтової гори,
збережений і відреставрований). Щороку його відвідує понад 100 тис. туристів,
яких приваблює середньовічна атмосфера замку, цікаві екскурсії, мистецькі
виставки. Нещодавно відреставрована замкова церква (капличка), що стала
родзинкою весільних турів, оскільки в замку відкрили відділення РАГСу.
Проте, варто зазначити, що туристичний потенціал використовується
неефективно, оскільки багато залів замку в занедбаному стані. Ще один
королівський замок – Ужгородський – сьогодні є краєзнавчим музеєм, де
постійно ведуться археологічні дослідження і трапляються справді унікальні
експонати [3, с. 94-96].
Замки України славляться своїми легендами та міфами, які неабияк
привертають увагу туристів.
Легенда про Ужгородський замок розповідає про жорстокість графа
Другета по відношенню до своєї дочки. Дівчина була заживо замурована в
замкові стіни за несвідому зраду – видачу замкових таємниць коханому, який
виявився ворожим воєводою. За іншою версією – за те, що не хотіла стати
дружиною принца, а віддала серце простому хлопцеві. Але фактом зостається
те, що в 17 столітті, коли правили Другети і коли на Ужгород напали поляки,
дійсно був звичай замуровувати людей у кріпосні стіни. Нібито заради
підвищення обороноздатності споруди [2].
Олеський замок відомий тим, що в середині 17 століття тут народився Ян
Собеський – король Польщі. За легендою, під час появи на світ немовляти була
страшна гроза, а мармуровий стіл, на який поклали хлопчика, раптова
блискавка розколола буквально навпіл. Вже в 1951 році в Олеський замок знову
потрапила зловісна блискавка, через що почалася величезна пожежа, і будівля
встояла. Охоронці замку, яким щоночі доводиться залишатися в ній,
розповідали, що постійно відчували присутність невідомих явищ з настанням
темряви. На дивні звуки, тіні і напіввидимі силуети реагують також сторожові
собаки. Вважається, що в Олеському замку таки є свої примари. За відомою
версією привид – це душа Адама Жолкевського. Цей хлопець був закоханий в
дочку одного з власників Олеського замку Маріану Данилович. І отримавши
відмову батька в наданні згоди на шлюб, відчайдушний шляхтич на тому ж
місці встромив собі в серце ніж. Поховали його не на цвинтарі, а просто
скинули в болото у замкових стін як самогубця. Душа, тіло якої не було
поховано за звичаєм, зависла між двома світами. Тому напівпрозорий дух
Адама не залишає замку і лякає туристів-цінителів краси Олеського замку [2].
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Про замок Сент-Міклош оповідають, що в його стінах знайшли
замурований людський скелет. У Середньовіччі люди думали, що замурована в
замкових стінах людина стає покровителем-хранителем фортеці, і не вважали
цю справу вбивством. Але більш романтична історія замку пов'язана з
закоханими – графом Імре Текелі та княгинею Ілоною Зріні. Саме тут вони
вперше зустрілися і полюбили одне одного. Принаймні, так розповідають
легенди, завдяки яким фортецю і охрестили «замком кохання». Зараз фортеця
активно відроджується і приймає гостей [2].
Відвідувачам Підгорецького замку у Бродівському районі екскурсоводи
часто оповідають про чарівний привид з трагічною історією. Нібито
коридорами замку блукає чарівна жінка, більш відома як «Біла панна». За
переказами це один з власників палацу вбив власну дружину та замурував до
стіни. Тому століттями дівчина ходить замком та благає християнського обряду
поховання. Було це 400 років тому. Граф Вацлав Жевуський, багатий та
дратівливий, взяв у дружини молодшу за себе на 40 років красуню Марiю. Та
погодилась на такий шлюб через зубожіння власної родини. Часто тікаючи від
нелюбого чоловіка в парк, закладений ще родиною Конєцпольських, Марія
скаржилась на долю квітам та пташиному співу. А старий граф ревнував юну
красуню до гостей і навіть слуг, випрошуючи її кохання. Одного дня графиня
не повернулась з прогулянки – пішли чутки, що старий чи то вбив дружину, чи
то замурував живою, і ще довго було чути її стогін. Біла панна нагадує про
свою присутність легким подихом, мерехтливим стогоном, несподіваним
вітерцем. Не так давно легенда Підгорецького замку про Білу пані вважалася
лише вигадкою, та під час однієї з фотосесій випадково зняв біля підземелля
загадковий силует жінки, який не зникав після серії знімків. Відтоді хто тільки
не шукав привид замку – і телепередача «Битва екстрасенсів», і приватні
фотографи. Досі тут фіксують лише димчаті ефекти на фото, пояснити які ніхто
не береться [1].
Замкові споруди України вже сьогодні можна використовувати як заклади
відпочинку і туризму шляхом їх пристосування безпосередньо під готелі (поки
що єдиним палацом замкового типу, який приймає рекреантів, є палац графів
Шенборнів, переобладнаний під санаторій), через відкриття у них закладів
харчування відвідувачів (стилізовані під старовину ресторани й таверни з
середньовічною кухнею та історичними місцевими напоями), надання послуг
обслуговування та супроводу урочистих подій у середньовічному стилі,
шляхом відкриття музейних експозицій у приміщеннях, розміщення на
територіях замків і фортець експозиції, яка відтворюватиме картини
минувшини й оголошення їх музеями під відкритим небом, проведення
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різноманітних історико-театралізованих фестивалів, змагань і анімаційних шоу
тощо.
Безперечно, дана проблема повинна, в першу чергу, вирішуватись на
законодавчому рівні, узгоджуючи механізм продажу чи передачі в
довгострокову оренду історико-культурних об'єктів підприємницькому сектору
за умови збереження їх архітектурного стилю та самобутності. Необхідно
також відрегулювати в правовому полі механізм співпраці інвестора та
державної архітектурної служби, продумати і розробити комплекс заходів щодо
інформаційно-рекламного просування замкового туризму. Чітке визначення
правового статусу замкового туризму в Україні миттєво приверне увагу
приватного інвестиційного капіталу і прискорить відродження замкової
культури в Україні, що забезпечить формування стійкого внутрішнього і
зовнішнього туристичного попиту [6].
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СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА БЮДЖЕТНОГО
ТУРИЗМУ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ТУРИСТИЧНОМУ МАКРОРЕГІОНІ
Як подорожувати самому? Питання актуальне у двох випадках, коли немає
достатніх фінансів, щоб користуватися послугами туроператора чи турагенства,
або коли подорож яку організував туроператор через певні причини не
задовольняє очікування туриста. Адже не всі люблять знаходитись в
багатолюдних туристичних групах, бути заручником часу, поспішаючи на
екскурсію чи навіть йти по суто конкретному туристичному маршруту, який не
відкриває повний колорит місця в якому знаходиться турист. Багато є людей
котрі постійно тягнуться до екзотики, до неходжених стежок та маршрутів, є ті
що тяжіють до цивілізації, історичного та культурного спадку різних країн
світу. Самостійний або бюджетний туризм дозволяє кожному знайти щось своє
і організувати подорож для себе, орієнтуючись на свої власні інтереси, потреби,
звички та інше.
Методичні особливості організації бюджетних туристичних подорожей
було поділено на наступні етапи.
1. Підготовка до подорожі. Перше, що необхідно визначитися з
напрямком та тривалістю подорожі. Дуже важливо дізнатись про обрану країну
(країни) якомога більше інформації, у цьому допоможуть форуми, блоги зі
звітами мандрівників, спільноти, соціальні мережі для мандрівників,
географічні журнали, телевізійні передачі, youtube канали.
2. Складання маршруту подорожі. У розробці маршруту допоможуть
інтернет сайти присвячені туристичним подорожам, особливо варті уваги
tripomatic.com, agentika.com та 1001idea.info. Ще один важливий фактор при
виборі країни – ваш бюджет, кількість грошей, яку ви згодні витратити на
поїздку. Щоб краще зорієнтуватися, скільки вам обійдеться подорож, можна
використовувати сервісnumbeo.com [1].Даний сервіс надає інформацію, скільки
буде коштувати житло, харчування, транспорт, одяг та інші пункти витрат в тій
країні, куди ви хочете відправитися. Можна ввести два міста і порівняти, де
буде вигідніше відпочивати.
Обов‘язково потрібно торкнутися теми екскурсії, адже вона являє собою
вхід до країни, дозволяє дізнатися про її історію, культуру, побут та інше. Але
якщо бюджет не дозволяє оплатити дорогу екскурсію, то чи є вихід з даної
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ситуації? Відповідь, звичайно є, це безкоштовні екскурсії, які ще називають
Free Walking Tour. Це безкоштовні тури та пішохідні маршрути, які можна
знайти у всіх столицях і великих містах світу. Дані тури створені з ініціативи
волонтерів та небайдужих до свого міста жителів. Найчастіше безкоштовні
екскурсії набагато цікавіші та більш захоплюючі, за стандартні тури, бо головне
завдання організаторів – не заробити грошей, а закохати у своє рідне місто.
Також слід зауважити що в Європейському туристичному макрорегіоні є
безкоштовні розваги. У цьому допоможе сайт friby.ru.На даному сайті
мандрівники самі розповідають про безкоштовні розваги в різних містах світу.
Зараз на сайті представлені 66 країн в різних частинах світу в вигляді каталогу.
3. Відкриття візи. Важливим пунктом після обрання країни, яку ви
зібрались відвідати, є перевірка чи потрібна віза для в'їзду до неї і якщо
потрібна, то як саме її отримати. Не всі країни Європи входять в Шенгенську
зону. Наприклад, Великобританія Шенгенську угоду не підписувала. Тому для
відвідування Лондона необхідно відкрити англійську візу. Деякі країни Європи,
такі як Македонія, Сербія, Чорногорія, Хорватія, Боснія і Герцеговина, можна
відвідати без візи, якщо термін вашого перебування буде становити не більше
30 днів (іноді до 90 днів). Буде доречно вказати два важливих посилання для
отримання детальної інформації по візі:
1.www.klm.com/travel/ru_ru/prepare_for_travel/travel_planning/travel_clinic/vi
saform.htm – надається повний перелік необхідних документів для отримання
візи, слід тільки обрати свою національність і країну яку ви зібрались відвідати
і сайт надає повну інформацію.
2.http://lowcostavia.com.ua/bezvizovi-krainy-dlia-ukrainy/ – ідентичний сайт,
але зі значно спрощеним інтерфейсом [2].
4. Транспортне питання. Вигідний авіапереліт. Існує досить
розповсюджений стереотип, що авіаквитки дуже дорогі, але можна знайти
досить вигідні пропозиції і за 70-100 євро купити квиток «туди і назад».
Бюджетні авіакомпанії мають суттєву перевагу – низьку вартість квитка.
Подібні компанії називають також «low-cost», що дослівно можна перекласти
як «низькі витрати». Низька ціна виходить шляхом зниження витрат за різними
статтями, а саме: польоти на другорядні аеропорти (передмістя – далеко і довго
добиратися до основного пункту призначення), повна відсутність
безкоштовного сервісу в повітрі і на землі, жорсткі обмеження по багажу, тісні
крісла в салоні літака та інше. «Золоте правило» придбання квитка на
лоукостовий літак – чим раніше тим дешевше. Практично кожна «лоукост»
авіакомпанія пропонує лімітовану кількість квитків за супер низькою ціною
(іноді у 2 рази дешевше стандартної ціни), подібні квитки розкуповуються дуже
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швидко. Чим менше вартість квитка, тим жорсткіші умови його застосування.
Наприклад, немає можливості довго тримати заброньований квиток, його
необхідно викупити протягом 24-72 годин, а після оплати квитка не можна
змінити дату або оформити його повернення. Найбільш популярні «low-cost»
компанії в Європейському макрорегіоні: Ryanair, WizzAir, Norwegian, EasyJet,
Vueling.
Більш докладніше слід приділити увагу програмі лояльності. Програми
лояльності можуть називатися по-різному: програма по-милям, програма
преміювання пасажирів, бонусна програма авіакомпанії, програма для
пасажирів, які часто літають. Основне завдання програми – заохочувати
пасажирів, що часто літають користуватися послугами саме цієї авіалінії. Ваша
вигода очевидна: ви робите покупки і, тим самим, отримуєте бонуси або бали.
Надалі ці бали можна обміняти на квиток або доплатити незначну різницю.
Тому не відмовляйтеся від пропозицій стати членом деяких програм, таких як
Miles&More, Executive club, Flying blue, Панорама клуб [3].
Автобусні лоукости. Наземний транспорт є одним з найпопулярніших
способів переміщення, яким користуються мандрівники в межах континенту.
Найменш популярний спосіб переміщення – це автобус, через високі тарифи,
але це не зовсім так. Також як і у випадку з авіакомпаніями, існують лоукоставтобуси по Європі. Дані автобусні компанії, часто влаштовують приголомшиві
розпродажі квитків, які починаються від 1 євро, а подекуди і зовсім
безкоштовно. До таких міжнародних перевізників на даний момент відносяться:
Megabus (Великобританія), Flixbis (Німеччина), Flibco (Люксенбург), Polskibus
(Польща), Simple Express (Естонія), Eurolines Lithuania і Lux Express (Литва,
Естонія).
Автостоп. Найбільш популярний спосіб переміщення та подорожі серед
мандрівників це – автостоп. Єдиний спосіб котрий не потребує грошей (лише в
окремих випадках), але в цілому це безкоштовно. Згідно міжнародної
статистики майже 70% мандрівників надають перевагу автостопу [4].
5. Житло та харчування. Ми підійшли до найважливішої теми, а саме
проживання в подорожі по Європі.
Варіанти проживання в Європі: 1. хостел; 2. готель; 3. апартаменти;
4. кемпінг; 5. гостювання у чужих людей.
Хостел − європейська система розміщення, на кшталт гуртожитку.
Додатково для зберігання особистих речей надається шафа-локер. Також у
вартість спального місця може входити сніданок. Кухня з загальним
холодильником є майже в кожному хостелі Європи. Кімнати розділені на
жіночі і чоловічі, також можна знайти змішані (нагадують плацкартні вагони).
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Якщо ви подорожуєте компанією можна викупити одну-дві кімнати, що вийде
набагато дешевше готелю (але не дешевше квартири). Готель – один з
найпоширеніших видів проживання в Європі. Апартаменти – це може бути
орендована квартира, приватний будинок, вілла або кімната. Зазвичай власники
досить лояльні при обговоренні ціни, з ними можна домовитися про знижку, а
також трансфер з аеропорту до квартири. Причому ціна такої послуги буде
досить прийнятна. Кемпінг – це спеціально обладнане для туристів місце, де є
плити для приготування їжі, вода і туалет. Як правило, кемпінги створюються
для людей, які люблять відпочивати на природі з наметами, але все ж не
бажають повністю відмовлятися від всіх благ цивілізації. Мережа гостинності –
дуже популярний вид проживання у туристів. Головна ідея –гостинні жителі
надають свою кімнату, кухню або диван для туристів в обмін на компанію,
іноді за символічну плату. Цей сервіс стає популярним зараз і за межами
Європи [5]. Кращий варіант перейнятися атмосферою країни, заощадити на
готелі, екскурсіях, знайти того, хто покаже вам місто, розповість про країну,
культуру, просто проведе з вами час.
Згідно результатів аналізу, в статті «Как путешествовать выгоднее:
самостоятельно или через турфирму?» [6] виділено країни Європейського
туристичного макрорегіону в наступні групи:
- самостійно подорожувати набагато дешевше;
- самостійно подорожувати трохи дешевше;
- вартість самостійної подорожі та туру однакова;
- трохи дешевше поїхати туром;
- поїхати туром буде набагато дешевше.
Аналіз проводився за конкретними умовами, а саме: 2 туристи, готель 4
зірки. Бралися до уваги умови близькі до тих, які пропонує туроператор. При
організації самостійної подорожі береться за основу: бронювання проживання в
готелі, переліт, трансфер або автомобіль, а також оформлення візи та медичної
страховки.
Країни, куди подорожувати самостійно набагато дешевше. До даної
групи відносяться такі країни Австрія, Азербайджан, Албанія, Бельгія,
Білорусь, Боснія і Герцеговина, Великобританія, Вірменія, Грузія, Данія,
Естонія, Ірландія, Казахстан, Киргизстан, Косово, Люксембург, Македонія,
Молдова, Німеччина, Норвегія, Польща, Румунія, Сербія, Словенія,
Таджикистан, Узбекистан, Фінляндія, Франція, Швейцарія. Різниця між
вартістю турпутівки або оплаченими квитками і готелем може становити тут
від 45% (Великобританія, Німеччина, Франція) до 80%(Грузія, Данія, Ірландія,
Польща, Швейцарія).
ВП «МФ КНУКІМ»

41

«Сучасні тенденції розвитку туризму»
Група країн, куди самостійно подорожувати трохи дешевше. До даної
групи відносяться країни Іспанія, Італія, Нідерланди, Португалія, Литва,
Словаччина. По путівці вийде на 10-20% дорожче ніж подорожуючи
самостійно.
Група країн, де вартість путівки та самостійної подорожі однакова.
Сюди відносяться такі країни: Ізраїль, Чехія та Чорногорія.
Країни, де тур трохи дешевше. До цієї групи входять такі країни Болгарія,
Латвія, Туреччина, Угорщина, Хорватія. По путівці вийде на 15-25% дешевше
самостійної подорожі.
Країни, де тур набагато дешевше. До цієї групи належать країни: Греція
та Швеція. До цих країн значно вигідніше їхати в складі туристичної групи,
економія становить для Греції 60%,а для Швеції – 30%.
Згідно аналізу інтернет-джерел, було виділено «найдешевші» країни для
бюджетних подорожей в Європейському туристичному макрорегіоні. Сюди
ввійшло 14 країн: Азербайджан, Албанія, Болгарія, Вірменія, Грузія, Литва,
Польща, Португалія, Румунія, Сербія, Словенія, Узбекистан, Фінляндія,
Хорватія.
Також проведено аналіз якості автостопу в Європейському туристичному
макрорегіоні.
Згідно проведеного аналізу до країн з найгіршим автостопом відносяться:
Болгарія, Великобританія, Греція, Ірландія, Іспанія, Італія, Португалія,
Словенія,
Фінляндія,
Франція,
Чехія,
Чорногорія,
Швеція.
До країн з найкращим автостопом входять: Австрія, Азербайджан, Албанія,
Бельгія, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Вірменія, Грузія, Данія, Естонія,
Косово, Латвія, Литва, Люксембург, Македонія, Молдова, Нідерланди,
Німеччина, Норвегія, Польща, Росія, Румунія, Сербія, Словаччина, Туреччина,
Угорщина, Україна, Швейцарія.
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РОЗВИТОК ВИННОГО ТУРИЗМУ У ПІВДЕННОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ
Процеси глобалізації туристичної сфери призводять до стирання кордонів
та спрощення переміщень, стимулюють розширення туристичних поїздок,
збільшення та диференціацію пропозиції на туристичному ринку. На
конференції ВТО у Ліссабоні за результатами дослідження «Tourism 2020
Vision» проголошені найбільш перспективні види туризму, зокрема, круїзи,
екологічний, пригодницький, релігійний, сільський зелений, подійний та
тематичний туризм [1].
Одним з перспективних напрямів розвитку ринку туристичних послуг є
винний туризм – спеціалізований вид туризму, пов‘язаний з ознайомленням з
історією, технологією та культурою споживання алкогольних напоїв у певному
регіоні, дегустацією алкогольних напоїв та купівлю вина безпосередньо у
виробника.
Розвиток винного туризму дозволяє значною мірою підтримати місцевих
виробників винограду і винно-коньячної продукції, збільшити тривалість
туристичного сезону в регіоні, підвищити туристичний імідж місцевості,
збільшити кількість туристичних прибуттів, збагатити та диференціювати
місцевий туристичний продукт за рахунок розроблення винних екскурсій,
дегустацій та презентацій, фестивалів тощо.
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Винний туризм включає відвідування плантацій виноградників;
дегустаційних залів та підвалів; ресторанів; винних фестивалів та інших
спеціалізованих заходів.
Винний туризм в тому вигляді, як він склався з початку ХХ-го століття в
Італії, Франції та інших країнах, має низку дуже важливих особливостей, а
саме:
- спеціальні поїздки організованих груп любителів або професіоналів
(виноторговців, власників ресторанів);
- час цих поїздок подовжує пляжний або гірськолижний сезон, він
зручний і для виноробів, і для туристичних фірм;
- організація маршрутів у просторі та часі представляє систему сільських
свят, дуже недорогих за культурною програмою (виступають аматорські
місцеві колективи, дитячі, перш за все) [2].
Об'єкти винного виробництва при належному плануванні, адаптації та
модернізації відповідно до потреб туризму, сприяють сталому розвитку
туристичного центру шляхом створення робочих місць, раціонального
використання екологічних ресурсів та введення інновацій в соціальнокультурній та економічній сфері.
Кожний регіон має календар таких свят,а для виноробів дуже зручно
відволіктися від виробництва раз на рік і отримати відразу відчутний прибуток.
Туристичні фірми розробляють зручну для себе тижневу або двотижневу
програму. Перевозять туристів з одного свята на інше, показуючи природні та
історичні пам'ятки.
Винний тур може тривати від декількох днів до декількох тижнів,
включаючи найрізноманітніший набір заходів – екскурсії по виноградних
плантаціях, відвідини стародавніх виноробень, льохів і національних
ресторанів, де можна особисто познайомитися з винарями, пізнати культуру,
технології і вікові традиції виробництва знаменитих іспанських вин. Під час
подорожі можливі відвідини тематичних винних фестивалів, народних свят і
місцевих культурних пам'яток.
Географічною територією винних маршрутів, цілком логічно є країни з
традиційно високою культурою виноробства, а саме: Італія, Франція, Іспанія.
Популярність винних турів до цих країн пояснюється тим, що тут унікальні
природні ресурси та об‘єкти культурної спадщини поєднуються з розвинутою
інфраструктурою винного туризму. Подорожуючи під час винних турів до
традиційних винних регіонів, кожний учасник збагачується знаннями й
враженнями щодо історії, технології, палітри смаків та ароматів різних сортів
вина, національних традицій і культури його споживання. Такі тури також
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супроводжується тематичними екскурсіями та спілкуванням з майстрамивиноробами.
На території південної України виноградарство і виноробство набули
поширення ще у VI ст. до н.е. Найбільш розвинені осередки культури
винограду – Херсонес, Пантікапей (Крим) і Ольвія. Історія виноградарства і
виноробства Півдня України характеризується періодами розквіту і занепаду,
оскільки впродовж багатьох століть цей край був ареною спустошливих війн. В
Україні виноград вирощується у різних ґрунтово-кліматичних умовах,
починаючи від буроземно-підзолистих Закарпаття і до коричневих на південних
схилах Кримських гір [3].
Україна входить до п'ятірки країн Європи, де винний туризм має
величезні перспективи. Український винний туризм – всесезонний.
Підприємства, дослідні господарства та приватні виноробні Одеської,
Херсонської та Миколаївської областей надають можливість навчитися при
дегустації відрізняти вино від підробки, розрізняти смакові нотки й
насолоджуватися вином [2].
1. Винний туризм Одеської області представлений: ТМ вин і коньяків
«Шабо» (екскурсія з дегустацією від 200 до 500 грн.), брендом «Французький
бульвар» (екскурсія з дегустацією від 300 грн. і вище), ТМ «Шустов» (екскурсія
з дегустацією від 250 до 580 грн.), виноробний завод «Болград», винарня
«Колоніст», ТМ «Вина Гулієвих», виноробня «Бейкуш».
2. Винний туризм Миколаївської області представлений торговою
маркою винзаводу «Коблево» (екскурсія з дегустацією класична – 75 грн., VIP –
150 грн.), ВАТ «Радсад», ТМ «Зелений гай».
3. Винний туризм Херсонської області славиться будинком марочних
коньяків «Таврія», яка зараз представлена наступними торговими марками
«Борисфен», Jatone, AleXX, ТМ Askania (екскурсія з дегустацією – 105 грн., VIP
– 340 грн.), виноробним господарством «Вина князя Трубецкаго», сімейною
виноробнею «Курінь», ТОВ агрофірмою «Білозерський», ТМ «Вина Олешшя»
виноробне підприємство ПАТ Цюрупинське.
Розвиток винного туризму має широкі можливості для кількісного та
якісного зростання, забезпечуючи стимулювання економічного розвитку
виноробних регіонів, підвищення економічної ефективності діяльності
виноробних підприємств, зростання соціально-культурного рівня суспільства.
Таким чином, можна дійти висновку, що ринок послуг винного туризму в
Південному регіоні Україні активно розвивається, існує перспективний попит
на винні тури. Також можна зазначити, що споживачами винного туризму
можуть стати люди різної статі, віку та професії. Проте такий продукт усе ж
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орієнтований на людей освічених, котрі мають бажання не тільки відпочити
протягом туру, а й дізнатися щось нове про історію й культуру споживання
вина.
Список використаних джерел:
1. Басюк Д.І. Науково-теоретичні основи розвитку винного туризму/
Д.І. Басюк // Географія та туризм: науковий збірник. – К.: Альтерпрес, 2012. –
Вип. 19. – С. 28 – 37.
2. Винно-коньячна карта півдня України: насолодіться смаком життя!
[Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://ua.igotoworld.com/ua/article.htm. – .
– Назва з екрана.
3. Михайлюк О.Л. Перспективи розвитку винних туристичних кластерів
на Півдні України / О.Л. Михайлюк // Науковий вісник, ОНЕУ, № 1 (181), 2013.
– С. 29 – 41.

Дьяченко А.,Литвиненко О.,студентки
Науковий керівник: Доній В.С.,
ВП "КНУКіМ", м. Миколаїв
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ РЕКРЕАЦІЙНИЙ РЕСУРС МИКОЛАЄВА
(НА ПРИКЛАДІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ М.М. АРКАСА)
Сучасний туризм стає глобальним чинником розвитку цивілізації, однією
зі складових економіки, соціальної сфери, духовної культури. «Нове розуміння
культури в суспільному розвитку й усвідомлення необхідності збереження
культурного різноманіття у світі розширюють перспективи культурного
туризму як ресурсу регіонального розвитку, а також впливу на соціальну й
культурну сферу, екологію, зовнішньоекономічну діяльність і міжнародні
відносини» [1] – зазначає науковець Л. Божко.
Миколаївщина є потенційно багатим регіоном у різних напрямах
туризму, адже, область славиться не лише природними багатствами, а й
культурно-історичними здобутками. Наш край славетний адміралами,
письменниками, інженерами, художниками, громадськими діячами тощо, які
зробили вагомий внесок у розвиток нашого міста та держави. Серед когорти
видатних діячів слід виокремити постать великого патріота і пропагандиста
української мови, історії і культури, фольклориста – Миколи Миколайовича
Аркаса. Його ім'я відоме не тільки в Україні, а й далеко за її межами.
М. М. Аркас зробив величезний внесок в утвердження ідеї національної
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свідомості українського народу та у розвиток національної культури. Місту
Миколаєву відомий українець М.М. Аркас присвятив значну частину життя, не
раз згадуючи свою Батьківщину у творчості.
То ж, метою нашого дослідження є огляд миколаївських місцин,
пов‘язаних з життям та творчістю М. Аркаса.
Життя та діяльність видатного земляка становить коло наукових інтересів
миколаївських істориків, митців, таких якП. Тригуб, М. Багмет, В. Жадько та
А. Ситченко, діяльність яких спрямована на популяризацію творчості
М. Аркаса, на розвиток та збереження спадщини в культурно –історичному
просторі краю.
Одним з найвідоміших місць у Миколаєві пов‘язаних з іменем
М. М. Аркаса є його сімейний будинок. Для спорудження у 1878 році було
обрано одну з кращих ділянок в місті – на перехресті Адміральської і Соборної
вулиць, навпроти міської управи і Адміралтейського собору.Сьогодні тут
знаходиться Будинок творчості молоді. Леви, які перебували перед парадним
входом,свого часу були виписані адміралом Миколою Андрійовичем Аркасом з
Італії, і зроблені з Родоського мармуру чудовим італійським скульптором
Уліссом Камбіо. [2]. Такими скульптурами тварин прикрашали величні
європейські палаци. Сьогодні ми можемо побачити левів біля входу до
Каштанового скверу, де і зараз вони, як мовчазні вартові міста, спостерігають
за життям городян. Один лев спить, у нього закриті очі, а другий напевно, на
сторожі.
З метою вшанування пам‘яті славетного земляка 9 листопада 1992 року
на вулиці Адміральській, де колись стояв будинок Аркасів, у 2002 році було
встановлено пам‘ятний знак за ініціативи Миколаївського обласного відділення
Українського фонду культури, при підтримці управління культури
облдержадміністрації та товариства охорони пам‘яток. Авторами пам‘ятного
знаку стали В. Федорук, А. Бондаренко. Також у рамках заходів Аркасівського
року (2002-2003) на вулиці Нікольска, 13, у будинку, де народився майбутній
композитор та історик було встановлено меморіальну дошку, авторства
Народного художник України, скульптора Ю. Макушина . На полірованому
граніті написано золотими літерами: «В цьому будинку 7 січня 1853 року
народився історик, етнограф, український композитор, автор «Історії УкраїниРусі», опери «Катерина», засновник Миколаївської «Просвіти» Аркас Микола
Миколайович» [3].
Важливим є факт, що М. М. Аркас, разом з головним командиром
Чорноморського флоту і портів Е. Голиковим та діячем науки В.Рюміним на
території Спаського урочищазаснували яхт-клуб, який став улюбленим місцем
ВП «МФ КНУКІМ»
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для миколаївців.З 1901по1909 року Микола Миколайович був його
командором. Будівля яхт-клубу розташована в північно-західній частині міста
на річці Південний Буг, спроектована в стилі італійського Ренесансу
архітектором і членом яхт-клуба Леопольдом Роде. Це один з перших та
найстаріших яхт-клубів в Україні. На початку 20-го століття Миколаївський
яхт-клуб перебував під покровительством самого великого князя Олександра
Михайловича. Почесними членами яхт-клубу були: князь Костянтин
Костянтинович, віце-адмірали Олексій Пещуров, Микола Копитов та інші
відомі особистості історії. Нині на базі Миколаївського яхт-клубу успішно
працює Обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з
вітрильного спорту «Обласний яхт-клуб».Яхт-клуб завдяки своїй оригінальній
архітектурі та історії є одним із «Семи чудес Миколаєва» [4].
Микола Аркас відомий не тільки як видатний історик, а й талановитий
композитор. У 1881 році він написав свою першу ліричну народно-побутову
оперу за сюжетом поеми Т.Г. Шевченка – «Катерина». Опера з великим
успіхом була поставлена трупою Марка Кропивницького у Москві, а згодом - у
Мінську, Вільнюсі, Києві. Митці Миколаївського академічного українського
театру драми та музичної комедії до 150-річчя від дня народження композитора
відтворили у слові і музиці його нетлінну спадщину – оперу «Катерина». Опера
стала лауреатом та переможцем багатьох театральних фестивалів, зокрема
Міжнародного
театрального
фестивалю
«Мельпомена
Таврії»
та
Всеукраїнського фестивалю театрального мистецтва «Від Гіпаніса до
Борисфена». Показ вистави відбувся і на сцені Національного академічного
театру ім. І. Франка у Києві [3]. Тому, ще однією привабливою для туристів
локацією є Миколаївський художній російський драматичний театр.
М. М. Аркас активно займався просвітницькою діяльністю. І не дивно, що
одному з найкращих учбових закладів міста Миколаєва, Першій українській
гімназії, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року
присвоєно ім'я цього видатного діяча. Директор гімназії С. В. Бережного
ініціював встановлення скульптури Аркаса в гімназії. До речі, автором є
відомий миколаївський скульптор В. Макушин [3].
Видатний українець прожив недовге, але плідне творче життя. Його
поховано поруч з церквою на миколаївському Некрополі – кладовищі,
розташованому на околиці Миколаєва на березі річки Інгул, у сімейному склепі
поряд з батьками. Ухвалою виконкому Миколаївської обласної ради депутатів
трудящих від 2 липня 1971 року склеп Аркасів охороняється як пам'ятка історії
та культури [3].
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Таким чином, дослідивши основні туристичні об‘єкти пов‘язані з
життєдіяльністю М. Аркаса, а саме, сімейний будинок Аркасів, аркасівські
леви, яхт-клуб, перша українська гімназія ім. Аркаса , ми можемо підсумувати,
що ці місця є цікавими та привабливими для туристів, вони захоплюють своєю
історією, адже, хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього.
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МИКОЛАЇВСЬКІ КАТАКОМБИ. «ПІДЗЕМНЕ МІСТО»
Миколаївські катакомби – мережа підземних ходів і лабіринтів під
містом. Підземні порожнини можуть мати як природний (природний) характер
–у слідстві природних явищ, землетрусів, вулканів, розломів землі, так і штучне
–у результаті діяльності людини. Підземелля могли служити притулком,
ВП «МФ КНУКІМ»
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будинком або храмом. Існує безліч таємниць і легенд про підземеллях, частина
інформації про них ще прихована в архівах.
Підземелля мають два-три, а може, і більше ярусів. Деякі ходи
знаходяться на глибині 3-4 метри, інші – 8 і 20 метрів від рівня земної поверхні.
У деяких місцях копальні спускаються на глибину 100метрів.Температура
повітря під землею цілий рік +14°С.
Підземелля викладені пилянимвапняком, мають стелі арочної форми, а
самі катакомби мали частково господарське призначення. Це – з'єднані між
собою підвали старих будинків. Ці підвали зараз затоплені каналізаційними
стоками, стіни підмиваються і загрожують обвалами. З деяких підвалів є
підземні тунелі, що ведуть у різні частини міста.
Легенди свідчать що багатокілометрові підземні ходи зв'язують великі
міста, наприклад, Київ – Смоленськ і Новгород, Миколаїв – Херсон і Очаків.
Звідси пішло твердження, що в давнину посли в основному пересувалися під
землею, що забезпечувало скритність і безпеку.
Після закінчення Кримської війни середини 19 століття Миколаїв
представляв собою потужну військову фортецю, де у підземеллях зберігалися
продукти, військове спорядження, зброю. За різними припущеннями підземні
ходи йдуть під річками в різні кінці. Входи в катакомби сьогодні
використовуються жителями Миколаєва як підвали і холодильники, а особливо
заповзятливі розміщують в них кафе і бари. Систематичним дослідженням
катакомб майже ніхто не займався. У 1920-х роках були проведені дослідження
підвалів з прилеглими до них ділянками тунелів. Деяка інформація
зустрічається у звітах будівельних організацій довоєнного і післявоєнного
періоду. У 1954 році геодезист Матвєєв пише в міське управління архітектури
про тунелі, направленому в бік Херсона.
У 1956 році військовим флотом була організована велика експедиція під
керівництвом інженера Олександра Васильовича Алексєєва. Ним було складено
план і докладний опис пройдених тунелів.
1992 році рішенням Миколаївського міськвиконкому створено науковопошукова експедиція з обстеження підземних споруд на базі клубу підводного
пошуку «Садко». На жаль, багато тунелів до того часу були зруйновані і
продовження досліджень стало неможливим. Найдавніші рукотворні печери
Київської Лаври відомі сьогодні всьому світу. Катакомби Одеси, як кажуть
туристи, ні чим не поступаються паризьким. А ось катакомби Миколаєва —
вивчені менше всіх. Їх появу приписують туркам, грекам, євреям, навіть готам,
3 століття н. е ..
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Живі легенди про те, як по підземеллях турки здійснювали зухвалі набіги
на колишню свою територію і гнали в рабство захоплених бранців і місцевих
красунь. У 30 – 40-х роках XX століття існувала банда, яка здійснює безкарні і
зухвалі злочини, вміло користуючись системою підземних ходів і несподівано
з'являючись то тут, то там. Ще не забута легенда про німецьких солдатів що
ховалися в катакомбах і здалися радянської влади тільки в 1947 році.
Розбурхують уяву людей історії про золоту карету, турецькі скарби, таємні
підземні храми, оздоблені коштовним камінням і т.д. Проте єдине, що можна
сказати з повною достовірністю, це те, що наші катакомби, незаймані ні
війнами, ні революціями. Вони зберігають у собі безліч таємниць, розгадка
яких пов'язана з небезпекою і подорож по загадковому підземного світу інакше,
як екстремальним не назвати.
Ті нечисленні групи дослідників, які побували в катакомбах
Миколаївщини, розповідають дивовижні речі. У темних кам'яних галереях
вирубані в стінах саркофаги. Загадкові письмена на стінах на невідомих мовах.
Серед них трапляється слово «Боуг» (Бог? або річка Буг?). Є знаки
давньоєврейською мовою. Вибиті стрілки, різні покажчики і багато іншого. Під
похмурими склепіннями знаходять зброї різних часів і епох, кістки людей і
тварин.
Сьогодні майже всі входи в підземелля замуровані, засипані, залиті
бетоном або заповнені водою, а деякі печери мають властивість таємниче
«зникати».
Частина дослідників переконані, що Миколаївські катакомби мають
ознаки паранормальних явищ, в тому числі зміни простору і часу.
Є три версії, припущення появи
Перша версія:
Миколаївські катакомби – не що інше, як Спаський самопливний
водопровід, побудований у 1820-1830 роках .Довжина тунелю тільки по вулиці
Адміральській досягає п'яти кілометрів. Однак лінії водопроводу – це лише
невелика частина підземних лабіринтів.
Друга версія:
Згідно з архівними документами, для будівництва Миколаєва було
потрібно багато каменю. Його добували недалеко від забудовуваної частині
міста — в межах Миколаївського півострова. Одночасно з каменем добувалася і
вапно, в основному з боку берегових обривів Бузького лиману, також в межах
міста. Для того, щоб не вивозити камінь по галереях, прямо в місті робилися
колодязі. Глибина залягання каменоломень – від 20 до 30 метрів нижче земної
поверхні. Вироблення утворили глибокі і розгалужені катакомби.
ВП «МФ КНУКІМ»
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Третя версія:
Катакомби були споруджені спеціально. У 1855 році, коли Миколаїв був
на облоговому положенні, в місто приїхав фортифікатор генерал Е. І. Тотлебен,
який раніше забезпечував інженерну оборону міста Севастополь. На основі
досвіду протимінної боротьби Севастополя, у Миколаєві заздалегідь були
прориті підземні галереї («міни») до найбільш важливих об'єктів.
Дослідити миколаївські катакомби, вважає археолог Андрій Майстренко,
вельми непросто, оскільки часом доводиться зіштовхуватися з речами,
абсолютно незрозумілими: "Якось за допомогою геофізичної апаратури ми
виявили прихований тунель і дали його приблизні параметри – глибину,
довжину, ширину. Знайшли навіть людей, які раніше спускалися в цей тунель, і,
за їхніми словами, він був вельми протяжним. Ми прорили лаз і спочатку
потрапили в підвал хрестоподібної форми. Незабаром був знайдений вхід до
тунелю, на нього навіть указував напис на стіні "Хід‖ зі стрілкою. Однак,
пройшовши десять метрів, ми вперлися в глуху стіну, за якою ніякого
продовження тунелю й сліду не було. Після цього випадку з‘явилася ще одна
версія, містична, – про "блукаючі тунелі‖. Тобто підземні ходи в певний час то
з‘являються, то зникають. Як їх назвати – переходи в інші виміри, простору,
світи?» На це питання Андрій Майстренко поки що не знає відповіді.
Список використаних джерел:
1. Никитин В. Еще раз о Николаевских подземельях / В. Никитин //
Вечерний Николаев.
2. Доклад инженера Алексеева [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http: / / www. sadko. mk. ua/uground/doklad/index. Html. – Назва з екрана.
3. Корчагин В. Николаевские подземелья: миф или реальность? / В.
Корчагин [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// www. sadko. mk.
ua/uground/catacomba/catacomba 1. html. – Назва з екрана.
4. Кривошеев С. Катакомбы, уводящие в вечность / С. Кривошеев //
Итоги. — 2005. — 19 апреля, № 16/462.
5. Крючков, Ю. С. Град Святого Николая: путеводитель по старому
Николаеву / Ю. С. Крючков. — Николаев: Возможности Киммерии, 2003. —
256 с.
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«ТУРЕЦЬКИЙ ФОНТАН» – МІСТИЧНЕ МІСЦЕ МИКОЛАЄВА
Улюблене місце більшості миколаївців для літніх прогулянок – парки з
фонтанами. У Миколаєві є багато таких місць, але одним з найулюбленіших є
Спаське джерело, а бо як його називають самі миколаївці «Турецький фонтан».
«Турецький фонтан» розташований неподалік від Яхт-клубу, посеред парку.
Цей фонтан ще називають «Султанське джерело». Він побудований за проектом
Карла Акройда – це штучне джерело води, влаштоване у Спаському урочищі
поруч з палацом Григорія Олександровича Потьомкіна. Вода до фонтану
підводилась від Спаського джерела. Потьомкін виявляв про нього особливу
турботу і постійно намагався поліпшити. При перебудові палацу в 1842-1849
роках і наданням йому «мавританського» виду, фонтан був перебудований і
виконаний в «турецькому стилі», звідки і пішла назва «Турецький фонтан».
Про джерело ходить багато легенд. З давніх-давен він мав цілющу
силу.Одна з легенда свідчить, що у цього джерела відпочивали Іван Мазепа та
шведський король Карл XII, які втекли після поразки в Полтавській битві. А
вже пізніше, тут був побудований палац Потьомкіна, до якого була підведена
вода і побудований фонтан. Князь Потьомкін вірив в це місце. І будучи
людиною з необмеженою владою в Російській імперії, він мріяв свою старість
провести в Миколаєві, поруч з джерелом.
Після того як на тому місці з 1842 по 1849 рік побудував палац в
мавританському стилі під керівництвом
англійця, архітектора Чарльза
Акройда, фонтан отримав назву «Турецький». 1849 – дата, написана на
ВП «МФ КНУКІМ»
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фонтані – рік закінчення будівництва даного комплексу. У ті часи тут була
пристань, біля якої кораблі бункерувалися водою, підведеної до фонтану з
Спаського джерела.
У радянські часи розвитком фонтану займався, нині покійний, директор
ЧСЗ Юрій Іванович Макаров. Він доглядав за ним, піклувався, тримав в
гарному стані. Але на жаль, як Юрія Івановича не стало – померло і джерело.
Після смерті Ю.І. Макарова не було кому наглядати за фонтаном, і тому він
перестав працювати.
Історики вважають, що з Турецьким фонтаном і джерелом, що б'є з нього,
пов'язане безліч містичних історій. Зокрема, існує думка, що поки джерело
«живе», розвивається і Миколаїв.
Джерело замовкло в 2004 році. І, хоч як це не парадоксально,
суднобудування в місті, теж, занепало в той самий час. Мабуть тому, його по
праву можна було б назвати джерелом надії. Як кажуть старожили: поки в місті
б'є Турецький фонтан, з верфей Миколаєва будуть сходити нові судна. Та
настав час, коли все ж таки, миколаївці підтримали думку про відновлення цієї
давньої пам‘ятки Миколаєва. І ось вже 28 липня цього року в Яхт-клубі почався
ремонт цього відомого фонтану.
Зауважу, що історія починалася ще у травні цього року. Тоді Заводська
адміністрація оголосила конкурс проектів з відновлення Турецького фонтану.
Його провели, але зробити подарунок місту вирішив директор фірми "Техстрой
99" Гурген Григорян. Він разом з архітекторами, істориками та будівельниками
і відновили Спаське джерело, яке вже в вересні презентували. Гроші з бюджету
використали на систему водовідведення.
2 серпня будівельники почали відновлювати фундамент споруди.
А моментом на 15 серпня вже були оштукатурені заново підпірні стіни,
викладені нові стовпи перил огорожі і нанесені яскраві орнаменти в східному
стилі.
16 серпня закінчилася стадія розчищення і демонтажу і почалася друга
стадія творення (наведення краси).
Також в ході робіт по відновленню Турецького фонтану в Яхт-клубі був
знайдений «загублений» елемент – майданчик, який є підставою чаші фонтану.
5 вересня роботи з відновлення Турецького фонтану вийшли на фінішну
пряму.
7 вересня під час роботи з відновлення Турецького фонтану було
знайдене Спаське джерело, яке довгий час вважалося давно загубленим і
пересохлим.
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Більше місяця будівельна бригада компанії «Техстрой-99» працювала над
його відновленням, а також пошуком знаменитого Спаського джерела.
І ось, вже 11 вересня, у міському Яхт-клубі, урочисто відкрили Спаський
фонтан, або, як його називають миколаївці, – «Турецький фонтан».Відкривав
фонтан сам князь Григорій Потьомкін, засновник Миколаєва. А про історію
фонтану розповів історик Андрій Шинкаренко, який був куратором проекту
реконструкції.За його словами, з самим фонтаном пов'язано багато містичних
історій.Для Миколаєва він має особливий символізм. Про відкриття фонтану
гучно заявили, подзвонивши в колокол "Миколаїв". Городяни ж почали пити і
набирати воду.
Відзначу, що в Яхт-клубі на відкритті цього пам'ятника архітектури
зібралися сотні городян, які бажали першими спробувати джерельну
воду.Серед людей були – і молоді, і діти, і люди похилого віку, які бачили
працюючий фонтан з декілька десятків років тому. Зібралося і керівництво
міста. Як зазначив мер, роботу виконали капітально. Тому цей проект назвали
першою краплею з відновлення Яхт-клубу.Реконструйований фонтан в Яхтклубі став ще одним подарунком до Дня міста. Навколо його ремонту здійнявся
галас, адже присвоїти собі лаври відновленої пам'ятки хотів одіозний
миколаївський бізнесмен Алік Пеліпас. Крім того, стало відомо, що з бюджету
гроші також виділялися.
Як кажуть будівельники, за час проведення робіт з ними відбувалися
містичні історії. Кожен день на будівництво прилітав білий голуб, а після того
як до джерела підключили воду, були встановлені кнехти на пірсі і до причалу
Яхт-клубу знову стали підходити кораблі.
Фонтан має колосальну силу, – але ця сила відкривається тільки тим, у
кого чисті помисли.Це не просто фонтан – це настільки містичне місце для
Миколаєва, що ви собі не можете уявити. Все це почалося, напевно, задовго до
того, як почалася сама реставрація фонтану. Поки про нього піклувалися, в
місті било життя, місто розвивалося, йшло вперед. Як тільки щось відбувалося з
фонтаном, негаразди почали траплятися і в місті.
Відбудова даної пам‘ятки архітектури – стала надзвичайно цінним
подарунок мешканцям Миколаєва до Дня міста.
Список використаних джерел:
1. «Яхт-клуб начинает оживать» - из отреставрированного «Турецкого
фонтана» побежала родниковая вода [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: https://news.pn/ru/public/168031. – Назва з екрана.
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2. Миколаївський
яхт-клуб
[Електронний
ресурс].
—
Режим
доступу:http://mkrada.gov.ua/content/putivnik-pomistu.html?PrintVersion#yaht-club. Назва з екрана.
3. Фонтан в яхт-клубе. «Турецкий». [Електронний ресурс]. — Режим
доступу:
http://photo.bazar.nikolaev.ua/foto/fontanyi/fontan-v-yaht-klubeturetskiy.html. – Назва з екрана.
4. В Николаеве торжественно запустили родниковую воду в
восстановленном Турецком фонтане [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: http://nikvesti.com/news/public/94021. Назва з екрана.
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ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСКУРСІЙ
Актуальність теми. Конкурентоздатність на туристичному ринку диктує
спрямованість до потреб і орієнтирів клієнтів, що у свою чергу вимагає
застосування інноваційних підходів для їх залучення.
Мета: Проаналізувати можливі інтерактивні методи при проведенні
екскурсії.
Інтерактивні методи навчання вивчали такі дослідники О.Пометун,
І.Якіманська, О. Коротаєва, В. Петрова, С. Гессен, Дж. Дьюї, О. Комар, В.
Мельник, Л. Щербина, С. Кашлєв та ін. Важливість інтерактивних методів
роботи в екскурсійної діяльності підкреслювали: В. Новіков, В. Федорченко, І.
Мініч, В.Зінченко, Б. Ємельянов, М. Поколодна, І. Чагайка, С. Грибанова та ін.
Досліджуючи історію екскурсійної справи В. Федорченко, О. Костюкова, Т.
Дьорова, М. Олексійко розглядають інтерактивність як історично притаманну
властивість екскурсії. Застосування інтерактивних форм з практичної точки
зору висвітлено у працях Л. Мирошниченко-Гусак.
З'ясуємо значення понять «інтерактивність» та «інтерактивна екскурсія».
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Інтерактивність – здатність взаємодіяти або знаходитися в режимі діалогу
з ким-небудь (людиною) або з чим-небудь (наприклад, комп'ютером) [1]. З
позиції туристичної діяльності будемо розглядати інтерактивність як
взаємодію, процес комунікації, який пропонує двосторонній діалог між
екскурсоводом і екскурсантами, з метою засвоєння загальної інформації.
Інтерактивна екскурсія – це екскурсійна програма, у якій учасники
активно включені в захід, взаємодіють між собою та екскурсоводом у
музейному просторі. У нашому випадку музейний простір перетворюється на
ігровий простір. Головна відмінність інтерактивних екскурсій – ігровий метод
проведення. Інтерактивні екскурсії спрямовують до постійної взаємодії між
учасниками, що сприяє якісному обміну ідеями, знаннями.
Для залучення аудиторії Л. Мирошниченко-Гусак у своїй роботі
використовує інтерактивні і анімовані методи:проведення екскурсій, майстеркласів;костюмовані екскурсії; ігрові елементи; прийом театралізації.
Ефективна активізація учасників екскурсії для занурення у потрібну
історичну добу відбувається завдяки:
- зміні образу, костюмованим шоу; цьому також сприяє застосування
реквізиту, наприклад, факелів і костюмів при відвідуванні гробниць;
- створенню селфізони, що також сприяє дотриманню хронометражу;
- командним та індивідуальним творчим завданням;
- тематичним квестам;
- інтерактивним іграм;
- створенню сувенірів, листівок;
- залученню громадських організацій і клубів історичної реконструкції,
майстрів з історичного середньовічного бою (Наприклад, рицарського
клубу «Портал», керівник Василь Цимбал, клубу історичної
реконструкції «Арагон», керівник Ілля Котов);
- майстер-класам з народних ремесел: різбленню по дереву, виготовленню
ляльок-мотанок, кераміки, ткацтву, вишивці тощо;
- ігровій зоні популярних історичних і національних ігор;
- нічним відвідування.
Важливим аспектом для залучення екскурсантів є сервіс.
Висновок. Дослідивши інтерактивні методи через призму формування
культурних цінностей ми дійшли до висновку, що це необхідна форма роботи у
під час екскурсії. Ми зауважуємо, що така форма проведення заходу
розрахована на масового відвідувача.
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Найкраще пристосовані для оглядових і тематичних екскурсій на
поширену історико-краєзнавчу тематику є інтерактивні методи з колективним
навчанням.
З поширенням екскурсійної тематики, урізноманітненням форм
екскурсійного обслуговування туристів, з'являється необхідність більш
широкого застосування інтерактивних методів у проведенні екскурсій. Як
навчально-виховний засіб з потужним пізнавальними потенціалом, екскурсія
потребує залучення інноваційних методичних засобів в першу чергу,
інтерактивного характеру. Спираючись на інтерактивну природу екскурсії ,
спорідненість її з навчанням, вихованням, перспективним є як подальше
вивчення можливостей застосування освітянського досвіду інтерактивного
навчання в екскурсійній практиці, а також пошук суто екскурсійних
інтерактивних моделей.
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ МОНІТОРИНГ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАХІДНИХ
ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ З ТУРИЗМУ
Туризм є однією з провідних та найбільш динамічно розвиненою галуззю
світової економіки. За швидкі темпи росту він визнаний економічним
феноменом сторіччя минулого і йому пророкують блискуче майбутнє в ХХІ
столітті. На даному етапі розвитку туризму в Україні та західних країнах існує
ряд журналів, які присвячені проблемам даної галузі. На їх сторінках
відображається теоретичний й практичний внесок у розвиток туризму.
На сучасному етапі розвитку туризму дослідження інформаційних
потоків, їх моделювання стає одним із найбільш інформативних методів
кількісного дослідження динаміки окремих тематичних напрямів. Із зміною
розмірів інформаційних потоків роблять висновки щодо швидкості розвитку
окремих напрямів вивчення туризму та всього інформаційного простору.
Інформаційний моніторинг – це «систематичний збір та обробка
інформації, яка може бути використана для покращення процесу прийняття
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рішення, для інформування суспільства і як інструмент зворотного зв‘язку з
ціллю здійснення проектів, оцінки програм чи розробки політики» [6, с. 158].
Особливість моніторингу як процесу полягає у безперервності та системності
спостереження за відповідним об‘єктом чи системою об‘єктів.
Актуальність теми зумовлюється низкою чинників. По-перше,
інформаційний
моніторинг
є
важливий
інструмент
дослідження
інформаційного середовища. По-друге, інформаційний моніторинг можна
використовувати багатофункціонально для різних інформаційних об‘єктів на
основі властивих кожному з них параметрів, які можна виміряти, а кількісні
значення легко піддаються багатоаспектному аналізу. По-третє, вивчення вебресурсів за допомогою моніторингу дає чітке уявлення про них у комплексному
виді: концептуальному, фактографічному та графічному. Таке подання
результатів дослідження впливає на сприйняття даних, отриманих у ході
аналізу, розширює можливості ефективного інформаційного забезпечення
прийняття управлінських рішень у різних галузях науки і практики.
Технологія інформаційного моніторингу має свою специфіку і потребує
творчого підходу, що є цікавим кожному фахівцю в його професійному
зростанні [7, с.45 ].
Активне використання інформаційного моніторингу в туризмі обумовлює
необхідність розгляду його сутнісних ознак.
У нашій статті розглянемо професійні вітчизняні та західні періодичні
видання з туризму. Виходячи з того, що число фахових видань постійно зростає
і нові видання ще не мають великої кількості випусків, то для проведення
моніторингового дослідження були обрані вітчизняні видання: «Український
туризм»,«Мандри»,
«Велика
прогулянка»,«Карпати.
Туризм.
Відпочинок»«Їдемо у відпустку» та західні видання «National Geographic
Traveler»,«Forbes Traveler», «Lonely Planet»,«Islands», «Wanderlust».
Під час проведення моніторингового дослідження було здійснено
вивчення характера основних тем у галузі туризму.
З 2002 року розпочате періодичне друковане видання для професіоналів
туристичного бізнесу «Український туризм»[5]. У перші місяці виходив як
додаток до журналу "Большая прогулка". З червня 2012 р. видається
українською мовою. Випускається 6-7 номерів на рік. Складається з новин
туризму та туристичного бізнесу, корисних порад, практичної інформації. У
кожному номері публікуються матеріали, у яких представлена вичерпна
інформація по ринку авіаперевезень, готельного обслуговування, страхування,
морських круїзів, туризму, нових технологій, а також останні зміни в
законодавчій базі з коментарями експертів і фахівців туристичної галузі.
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Журнал «Мандри» [2] – щомісячний українськийтуристичнийжурнал.
Видається в Києві з 2004 українською та англійською мовами. Статті
туристичної тематики розміщуються у рубриках: репортаж (основний жанр
журналу). Журналісти, фотографи, літературно обдаровані аматори і
професійні мандрівники знайомлять читача з екзотичними країнами, діляться
враженнями. Експедиція. Час від часу журнал організовує експедиції,
наприклад для дослідження таємниці спалення трипільських будівель, пошуку
золота гайдамаків чи перетину на яхті Чорного моря. Хіти сезону. МАНДРИ
рекомендують читачам країни, які на думку редакції будуть найпопулярнішими
в сезоні. Бюджет мандрівника. Журналісти редакції підраховують усі витрати,
які чекають на туристів у мандрівці. Туристичний бізнес. Редакція відстежує
статистику, аналізує ситуацію на туристичному ринку – кількість наших
земляків, які побували у різних країнах, які кошти витрачаються за кордоном
тощо. Інтерв'ю. МАНДРИ дізнаються у «зірок» – письменників, артистів,
політиків, спортсменів – нюанси подорожей, смішні епізоди, страхи та мрії.
У 2004 році з'являється журнал «Велика прогулянка» [1 ]– видання,
присвячене туризму, відпочинку, подорожам. Основні теми: традиції різних
країн і народів, їх історія і культура, великі відкриття і загадки, поради бувалих
мандрівників і експертів.
Журнал «Карпати. Туризм. Відпочинок»[ 4] створений весною 2004
роки групою Івано-Франківських журналістів за фінансовою підтримкою
приватного підприємця. Мета – популяризація Карпатського регіону на
всеукраїнському і міжнародному рівні. Оскільки основним напрямом розвитку
краю вибраний туризм, то саме на туристичних спокусах західноукраїнських
областей і побудована концепція редакційної політики.Журнал подає
інформацію, що представляє інтерес, як для тих, хто майже нічого не знає про
Карпати, так і для тих, хто думає, що знає майже все.
Зміст кожного номера складається з декількох блоків:
- активний туризм (гірські пішохідні маршрути з докладними картами,
огляди спорядження для походів, гірськолижний спорт, ради бувалих туристів,
різні види активного відпочинку);
- "культурний" блок (традиції, обряди, легенди, історія і архітектура
краю);
- позаблокові матеріали, які повинні передавати колорит Карпат;
- рецепти карпатської кухні.
«Родзинкою» є постійно діючий творчий конкурс для читачів.
З 2006 року розпочинається видання журналу «Їдемо у відпустку» [3].
Унікальність видання полягає в тому, що воно не тільки знайомить користувача
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з основними надійними туристичними фірмами, які працюють у різних
напрямках туристичного бізнесу, а також журнал максимально наповнений
інформацією, яка актуальна на поточний сезон, за рахунок конкретних
пропозицій по країнам, курортам, готелям, із зазначенням цін і дат вильоту. У
рубриках подорожей всі пропозиції розподілені не тільки по країнам, але і по
курортам, класам готелів, термінам турів і цінами. У тексті оголошень також
подається інформація про вартість туру послуги – тип харчування, транспорт,
трансфер, медстраховка, віза, екскурсійна програма, а також будь-яка можлива
додаткова інформація. Оголошення, опубліковані з фотографіями готелів без
слів, переконають вибрати ту чи іншу пропозицію, у залежності від уподобань
клієнта. У кожному номері публікується карта Києва з зазначенням місця
розташування всіх туристичних фірм, що опублікували свої пропозиції в цьому
випуску.
Серед найбільш відомих журналів про туризм за кордоном слід звернути
увагу на наступні: журнал «National Geographic Traveler»– американський
журнал про подорожі в різні країни, який видається, починаючи з 1984 р. У
даний час журнал публікується практично в 20 країнах на десяти іноземних
мовах.
«Forbes Traveler» є додатком до знаменитого журналу «Forbes», яке
присвячене туризму. Цей додаток доступний тільки англійською мовою і
містить інформацію про рейтинг готелів у різних країнах та містах.
Журнал «Lonely Planet»– спеціалізується на видавництві туристичних
путівників для туристів з обмеженими грошовими засобами, таких як студенти
і молодь. Видається журнал англійською мовою.
Журнал «Islands»– щомісячний англомовний журнал, який публікує
інформацію про подорожі до екзотичних місць, які знаходяться на території
протяжністю від Тихого океану і до Карибського моря.
Журнал «Wanderlust»– британський англомовний журнал про подорожі,
який публікується вже більше 20 років. Головною особливістю журналу є
незалежні та неупереджені оцінки різноманітних екзотичних місць.
Спеціалізується на туристах, які люблять робити самостійно-організовані
подорожі [8].
Аналіз періодичних фахових видань з туризму дав змогу виявити
особливості їх змістовності. У ході дослідження інформації, що містять ці
періодичні видання було зроблено висновок, що серед загальної кількості
статей, яку вони містять, переважне місце належить саме розвитку туризму, так
у журналі «Мандри» – це від 26% до 42% із 100%, у журналі «Велика
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прогулянка» – це близько 33% із 100%, а у «Їдемо у відпустку» – від 30% до
40% із загальної сукупності 100%.
Змістовний аналіз статей дозволив виявити найбільш дискусійні питання
в галузі туризму . Не втрачає свого значення проблема визначення та пошуку
джерел фінансування туристичної галузі в Україні та знаходження нових
туристичних центри нашої країни.
Кількісний аналіз публікацій з урахуванням географічного чинника
дозволив виявити центри туризму України: Карпати, Закарпаття, Буковина,
Крим, береги Дніпра, а також і культурні центри з історичними пам'ятками:
Київ, Львів, Харків, Одеса.
Вітчизняні та західні періодичні видання з туризму надають практичні
поради у виборі туристичних маршрутів, планів мандрівок, консультацій щодо
використання туристичного спорядження, активно співпрацюють з
туристичними організаціями. Ці джерела містять фактичний матеріал з
розвитку туристичної справи, у зв'язку з чим становлять велику історичну
цінність для дослідників туризму.
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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІЯК РЕКЛАМНИЙ РЕСУРС
ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ
Розвиток сучасних інформаційних технологій сприяє появі нових
тенденцій у комунікаціях між людьми. Інтернет став найвпливовішим
джерелом отримання інформації, завойовуючи провідні позиції як носій
рекламної інформації [6]. Активно Інтернет-технології застосовуються в
туристичній індустрії, виступаючи ефективним інструментом просування
туристичних послуг та залучення багатомільйонної аудиторії. Важливо
зауважити, що потужним інструментом маркетингу в туристичній індустрії
виступають соціальні мережі.
Соціальна мережа – інтерактивний веб-сайт, контент якого наповнюється
самими учасниками мережі, спрямований на побудову спільнот в Інтернеті з
людей зі схожими інтересами або діяльністю [2; 4]. Зв‘язок між ними
здійснюється за допомогою сервісу внутрішньої пошти або миттєвого обміну
повідомленнями. Феномен успіху соціальних мереж полягає у тому, що
інтернетизація світу продовжується стрімкими темпами.
Внаслідок неухильного зростання кількості користувачів усе більше
сучасних компаній починає цікавитися соціальними медіа як каналом
комунікації зі своїми клієнтами і вибудовувати навколо цього інструменту свою
маркетингову стратегію (SMM).
SMM (Social Media Marketing, маркетинг у соціальних медіа) – комплекс
дій з просування бренду, товару або послуги в соціальних медіа (блоги,
форуми, мережеві співтовариства). Завдяки використанню соціальних аспектів
Інтернету, SMM дозволяє взаємодіяти з аудиторією на більш
персоніфікованому і динамічному рівні, ніж це робить традиційний маркетинг.
ВП «МФ КНУКІМ»
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SMM проводить безпосередню роботу в співтовариствах з використанням
інструментів прямого і прихованого впливу на цільову аудиторію. Тобто
відбувається особисте спілкування компанії з потенційними клієнтами. Фірма
використовує можливість негайно отримати зворотній зв'язок у вигляді думок і
коментарів від найбільш активних користувачів соціальних медіа [1].
Позитивний вплив інформаційних технологій на динаміку вітчизняного
та міжнародного туристичного потоку привів до трансформування туристичної
галузі з такої, що орієнтована на обслуговування організованих туристів, на
багатогалузеву сферу діяльності, спрямовану на задоволення різноманітних
потреб мільйонів індивідуальних туристів [8].
Застосування сучасних інформаційних технологій підвищує безпеку та
якість туристичних послуг. Нині в туризмі використовують глобальні
розподільчі системи (Global Distribution System), які забезпечують швидке і
зручне бронювання квитків на транспорт, резервування місць у готелі, прокат
автомобілів, обмін валют, замовлення квитків на спортивні та культурні заходи
і т.д.
Одним з останніх досягнень у запровадженні інформаційних технологій у
сферу туризму стало намагання створити в мережі Інтернет єдиний
інформаційний простір, доступний як туристичним підприємствам, так і іншим
організаціям, що беруть участь в забезпеченні туристичного процесу, а також і
самим туристам. У зв'язку з цим створюються туристичні інформаційні
системи, які відкривають безмежні можливості для взаємодії та ведення бізнесу
в режимі реального часу. Програмне забезпечення таких систем дозволяє
туроператорам розміщувати свої пропозиції в єдиному інформаційному полі
туристичної системи та оперативно управляти ними: виставляти нові
пропозиції, змінювати ціну, призупиняти продажі. Турагентства мають
можливість доступу до достовірної та актуальної інформації по турах,
максимально швидко запропонувати клієнтам декілька варіантів турів на його
запит, знайти найкращу для клієнта цінову пропозицію, швидко забронювати
тур та отримати підтвердження, оформити туристу необхідні документи та
налагодити з туроператорами зручний зв'язок з мінімальними витратами часу та
грошей. Туристи теж можуть скористатися інформаційними ресурсами даних
систем: отримати описову та картографічну інформацію по курортам та
пам'яткам багатьох країн, переглянути фото та відео ролики, отримати
зображення та опис потрібного готелю тощо [3].
Отже , мережа Інтернет дозволяє туристичним фірмам долучитись до
сучасних технологій, відкриваючи нові можливості та форми роботи з
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клієнтами, забезпечуючи можливість постійної взаємодії з партнерами, а також
доступ до різноманітних інформаційних джерел.
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ГАСТРОНОМІЧНИЙ ТУРИЗМ ПІВДЕННОГО ПРИЧОРНОМОР’Я
У статті розглядаються передумови та ресурси розвитку
гастрономічного туризму в Південному Причорномор'ї, які б могли залучати
додаткові туристичні потоки. Оскільки вплив сезонності на даний вид
туризму не так яскраво виражений, як у пляжному або гірськолижному
туризмі.
Актуальність теми. Враховуючи надзвичайно високий рівень наявності
природних та соціально-економічних ресурсів України, є можливість і
перспективи розвитку гастрономічного туризму як складника туристичної
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діяльності. Саме тому вважаємо доцільним розглянути сучасний стан та
перспективи розвитку гастрономічного туризму як окремого виду економічної
діяльності, завдяки якому Україна та Південне Причорномор‘я можуть стати
потенційними територіями світової туристичної діяльності.
Дослідженню гастрономічного туризму присвячено ряд наукових праць
вчених В. Гордіна, Є. Чернової, Ю. Трабської, Н. Алєшугіної, П. Коваль,
Б. Мейнадєра, у яких подано визначення та зміст, проаналізовано деякі об‘єкти,
зі складу «гастрономічних турів».
У 1998 році вченими університету Bowling Green (США) вперше введено
термін «кулінарний туризм», а в 2003 році була створена Міжнародна асоціація
гастрономічного туризму, якою в 2012 р. запропоновано вживання терміна
«гастрономічний туризм» [3]. Тому доречно дати визначення терміна
«гастрономічний туризм», з‘ясувати фактори, які впливають на його розвиток,
змістовий складник та особливості спеціалізації окремих територій південного
Причорномор'я. Дослідниця Кукліна Т.С., вважає, що
«гастрономічний
туризм» – різновид туризму, взаємопов‘язаний з пересуванням різними
країнами з метою ознайомлення з національними стравами, продуктами,
напоями [2].
Метою нашої роботи є дослідження є гастрономічного туризму
Південного Причорномор‘я, а саме: Миколаївської та Одеської областей.
Основний матеріал дослідження. Останнім часом в усьому світі все
більшої популярності набуває гастрономічний туризм.
Кулінарний або ж гастрономічний туризм – особливий різновид
відпочинку, який, в першу чергу, пов‘язаний не з оглядом місцевих
архітектурних пам‘яток або музеїв, не з пошуком краєвидів для цікавих
фотографій, а з різноманітними дегустаціями та знайомством з національними
кулінарними традиціями.
Перевагою гастрономічного туризму в порівнянні з іншими підвидами
пізнавального туризму є те, що тільки гастрономічний туризм задіює крім зору
і слуху також інші органи відчуття людини, зокрема смак та запах. Останнім
часом спостерігається популяризація та зацікавленість населення кулінарією:
телевізійні шоу, проведення майстер-класів для професіоналів та аматорів у
ресторанах, а також дитячі кулінарні школи, що пропонують деякі заклади
ресторанного господарства тощо [1, с. 128–132].
Аналізуючи гастрономічний туризм, важливо визначити фактори, які
впливають на його розвиток. На наш погляд, основними факторами є:
1)
соціально-економічні (економічний стан населення та країни в
цілому; досконала законодавча, нормативно-правова база в галузі туристичної
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та готельно-ресторанної справи; наявність ресурсної бази; екологічний стан
території; стан розвитку АПК, харчової переробної промисловості;
національний склад, розвиток культури та народних традицій; статевий склад;
віковий склад; професійний склад; розвиток інфраструктури (наявність
транспортного сполучення, місць тимчасового розміщення, закладів
харчування і т.д.);
2) політичні;
3) релігійні.
Також важливим є визначення спеціалізації гастрономічного туризму. До
основних видів спеціалізації належить: енотуризм, рибний, сирний, кавовий,
медовий, фруктово-ягідний, цигарковий, чайний, шоколадний, агро, змішаний.
Національна кухня кожної країни відома неповторними стравами,
ексклюзивними напоями та особливими традиціями, тому недивно, що
гастрономічний туризм набуває активного розвитку. Туристи їздять у різні
країни з метою покуштувати місцеві страви та напої, познайомитись із
звичаями та традиціями різних народів. Не оминула ця хвиля і Південь України.
У нашому регіоні є чимало місць, які здатні привабити туристів. [1, с. 128–
132]. Неабиякий інтерес для відвідувачів становить Південь України як
найпотужніший культурно-історичний, економічний та туристичний регіон.
У Південному Причорномор‘ї розвинена транспортна інфраструктура:
залізничні вузли, морські та річкові порти, повітряні лінії. У структурі
промислового виробництва регіону найбільшу питому вагу має харчова
промисловість . Головне природне багатство регіону – його земельні ресурси,
які представлені переважно чорноземними ґрунтами з високою природною
родючістю. У сполученні з теплим степовим кліматом вони формують високий
агропромисловий потенціал регіону. У регіоні понад 2,5 млн га
сільськогосподарських угідь, у тому числі понад 2 млн га ріллі, більше ніж 80
тис. га виноградників і садів.
Сьогодні деякі райони Південного Причорномор‘я розробляють та
впроваджують свої програми з розвитку туризму. Вже є цікаві приклади винних
турів,
програми яких складаються з: відвідування виноградарських
господарств, виноробних підприємств, музеїв, дегустації виноробної продукції.
Зароджується в регіоні проведення етнічних фестивалів, які дозволяють
відвідувачам зануритися в традиції та культуру етносу [5, с.48].
Однією із складових гастрономічного туризму є енотуризм. Доволі
активно туроператори пропонують дегустаційні винні тури на завод
шампанських вин, завод ТМ "Коблево", до центру культури вина Шабо, завод
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"Радсад", Українського національного науково-дослідного інституту
виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова.
На заводі "Коблево" постійно застосовується прогресивна технологія
бродіння при низькій температурі . Для цього процесу використовуються
сучасні ємкості з нержавіючої сталі, привезені з Франції. Використання
обладнання є обов'язковим для виробництва вина високої якості, не дивно, що
вина відрізняються своїм чистим і свіжим ароматом, а також вишуканим
смаком. Південний чорнозем і м'який морський клімат створюють ідеальні
умови для вирощування витончених сортів винограду – "Аліготе", "Шардоне",
"Мерло", "Мускат гамбурзький"," Рислінг" та багато інших. Кращі винороби
"Коблево" не просто розповідають про сорти винограду, а навчають всім
тонкощам правильної дегустації, пояснюють правила сполучуваності різних
вин і страв.
Центр культури вина Шабо – одне з унікальних місць Півдня України, з
виноградниками та винним комплексом виносховища, це велике
високотехнологічне підприємство, дивовижний музей з оригінальними
об'єктами "Трилогія виноградної лози", фонтан "Зародження вина" .
Дегустація – один з найбільш емоційних акордів екскурсійної програми
центру культури вина Шабо. Проходить вона в розкішних дегустаційних залах
– Кришталевому і Білому. Білий зал розташувався у виносховищі – в
безпосередній близькості від сучасного обладнання виноробства, а
Кришталевий зал - глибоко під землею, в оточенні дубових бариків.
Тож поринувши в захоплюючий світ вина Шабо, Ви зможете побачити,
побачити, відчути , пережити , зберегти назавжди в спогадах все, що пов'язано з
виноробством.
Активно впроваджуються в регіоні сільські та міські тури. Під час
сільського туру можна насолоджуватися екологічно чистими продуктами,
полювати на звірів, збирати ягоди, овочі та фрукти на фермах, гуляти серед
виноградників. На Південному Причорномор‘ї гастрономічний туризм тільки
зароджується – відсутні тури в чистому вигляді, але елементи його доволі
яскраві.
В Одеській області пропонують тури "Гастрономічна Бессарабія",
"Фрумушіка-Нова", що дозволяють ознайомитися з гастрономічними
особливостями болгарського, гагаузького та молдавського народів, наблизитися
до їх культури.
"Фрумушіка-Нова" являє собою музей народної архітектури та побуту під
відкритим небом. Цей туристичний комплекс знаходиться при величезній
(напевно, найбільшій в Україні) вівцефермі, де можна побачити не тільки
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породистих каракульських овець, а й інших домашніх тварин. Місцева
бессарабська кухня відома традиційними молдавськими плациндами, смаженим
перцем у манджі та мамалигою, болгарськими стравами з баранини та баницею,
гагаузькими кармою та кивирмою, російською кашею та локшиною, рибними
стравами, а також іншими стравами, приготовленими за традиційними
рецептами Бессарабії, складниками багатьох із них є бринза, овочі, м‘ясо й інші
місцеві продукти. Крім зазначених, туроператори регіону пропонують міські
тури, які передбачають можливість побачити процес виробництва будь-яких
продуктів на фабриках і заводах, скуштувати делікатеси в місцевих ресторанах.
Висновок: Отже можна дійти висновку, що Південне Причорномор‘є, має
величезний потенціал як об‘єкт гастрономічного туризму. Сприятливими
факторами є мультинаціональність регіону, наявність ресурсної бази, розвинена
інфраструктура, розвиток сільського господарства.
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Басюк Д.І. Інноваційний розвиток гастрономічного туризму в
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5.
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ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ РОЗВАЖАЛЬНОГО ТУРИЗМУ
СЕРЕД МОЛОДІ УКРАЇНИ
Сучасний туризм стає глобальним чинником розвитку цивілізації, однією
зі складових економіки, духовної культури, соціальної сфери. Процеси, що
відбуваються в туристичній індустрії світу, значно позначилися на розвиткові
туризму в Україні.
Розважальний туризм – це різновид туризму, в якому туристи-учасники
управляють ресурсами, даними через ігрові символи, для того, щоб досягти
мети або певного результату.
У наш час велике поширення набуває розважальний туризм, а саме
велика кількість розважальних центрів, тематичних парків розваг, закладів
активного відпочинку, тощо, як самостійна галузь туристичної індустрії даний
вид туризму був сформований нещодавно, але вже став дуже популяризований
серед молоді не тільки світу, але й України. Завдяки розважальному туризму
задовольняються рекреаційні потреби людей.
Розрізняють пасивний та активний відпочинок. Пасивний відпочинок
передбачає припинення діяльності та повний фізичний спокій організму,
активний відпочинок – переключення активності організму на інший вид
діяльності. Головним атрибутом в даному виді туризму є індустрія: парки
атракціонів, кінотеатри, мультиплекси, аквапарки, тематичні парки розваг.
У Європі побудовано близько двох десятків великих тематичних парків,
не рахуючи численних аквапарків. Великою популярністю у туристів
користуються тематичні парки Франції, Німеччини, Данії, Нідерландів.
Європейський континент є досить розвинутим, до нього входять країни Великої
Сімки (Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія), це означає, що найбільше
туристичних міст і потоків туристів спрямовані до Європи. Тому вигідно саме в
цьому регіоні будувати найбільші парки розваг світу.
Азія – найбільша частина світу. До складу цього регіону входить
розвинуті країни, Китай, В‘єтнам, Сінгапур, Південна Корея, Японія.
прикладом є розвинуте місто Гонконг (Китай), з його парком «Hong Kong
Disneylanad» тому туристичний потік також досить великий, але поступається
Європі.
Серед найбільш популярних туристичних напрямків континентальної
Америки – Сполучені Штати, Канада, Мексика, Бразилія і Аргентина, Перу і
Чилі, Венесуела і Болівія. Велике місце займає США з аквапарків.
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На території Африки є достатньо розважальних парків, наприклад: «Lion
Park» (Ботсвана), «ІІ Bosco» (Бенгазі, Лівія) тощо [1].
Українська молодь зацікавлена в даному виді туризму. Тому туристичні
агенти пропонують безліч турів саме до тематичних парків різних країн світу.
На мою думку, саме відсутність і нестача адреналіну, яскравих емоцій
відображає почуття незадоволеності молоді.
На даний момент Україна перебуває на стадії розвитку розважального
туризму, ми не маємо всієї необхідної інфраструктурита фінансування, тому
розважальний туризм у нас знаходиться на початковому рівні. Але Україна має
великий потенціал, успіх цієї справи в світі говорить про доцільність створення
подібних об'єктів, в основу яких могла бути покладена ідея відтворення різних
епох та періодів з історії України: трипільської культури, Давньої Русі,
козацької доби тощо.
Тематичні парки з ідеєю періодів історії України, могли б не тільки
задовольняти потреби молоді в розвагах та проведенню активного часу, але й
навчання історії, окремих діячів та подій.
Отже, розважальний туризм – сучасний та новий вид туристичної
діяльності, який досяг великого розвитку в деяких регіонах та країнах світу.
Велика популярність тематичних парків у світі спонукає нашу країну до
створення нових або ідентичних закладів розваг, яких потребує молодь
України.
Список використаних джерел:
1. Сучасні різновиди туризму - Кляп М.П. -Ігровий туризм (розважальний
туризм) [Електронний ресурс] Режим доступу:
http://westudents.com.ua/glavy/93407-groviy-turizm-rozvajalniy-turizm.html.
– Назва з екрана.
2. Список парків розваг [Електронний ресурс] Режим доступу:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_amusement_parks. – Назва з екрана.
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РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО ЕКСТРЕМАЛЬНОГО (ПОВІТРЯНОГО)
ТУРИЗМУ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ
На сучасному етапі туризм набуває не просто масового характеру, а стає
однією з провідних галузей світового господарства. Кожна країна, регіон, місто
намагаються пропагувати свою туристичну діяльність і активно розвивають
інноваційні види туризму. Причиною слугує жага людей до нових вражень.
Середньостатистичному туристу вже недостатньо оглядових екскурсій. Він
очікує більшого, принципово нового та цікавого, тому питання розвитку
екстремального туризму стає досить актуальним в сучасній Україні.
Такі вчені як Кляп М. П. та Шандор Ф. Ф. дали визначення
пригодницькому туризму. Етнографічний туризм на території України дослідив
Кудокоцев М.С.. Серед інноваційних видів туризму Друк В.В. виділила
гірський туризм, а В.М Бастун написав працю про водний екстремальний
туризм. Але повітряний екстремальний туризм та тенденції його розвитку на
території Південного регіону України залишаються недослідженими.
Метою нашої роботи є дослідження та аналіз особливостей інноваційного
екстремального (повітряного) туризму.
Універсального визначення щодо екстремального виду туризму не існує.
Дослідники туристичної сфери Кляп М.П. та Шандор Ф.Ф. визначають
екстремальний туризм як «різновид туризму, який пов‘язаний із певним
ступенем ризику, або з позамежним фізичним навантаженням, або психічними
навантаженнями в надважких умовах» [5]. У свою чергу, екстремальний туризм
можна розділити на групи: гірський, наземний, водний і повітряний.
Повітряний екстремальний туризм включає в себе:
Парашутний спорт–при стрибку з висоти 4 тисячі метрів, вільне падіння
триватиме 60 секунд. Парашутний спорт – не новина для туриста, але і в ньому
є більш інноваційна розвага – скайсерфінг (skysurfing). Він являє собою вільний
політ із використанням сноуборду, а також виконання вільних трюків у
стрибку. Парашутист також прикріплює мотор до спорядження на спині [1].
Бейс-джамп (base jump) – це стрибки з парашутом з базової точки, бейсджампер забирається на дах багатоповерхової будівлі (хмарочоса, телевежі),
гору або скелю, і стрибає вниз. Такі стрибки дуже складні в технічному
виконанні і без підготовки тут не обійтись.
Баллонінг – є одним із найдорожчих видів екстремального відпочинку.
Інакше його називають польотом на повітряних кулях.
Дуже популярною на сьогоднішній день є подорож на дирижаблях. На
відміну від повітряних куль, дирижабль забезпечений гвинтами і складною
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системою управління, а, отже, успішність польоту у великій мірі залежить від
пілотів.
Дельтапланеризм в сучасному світі розвивається досить швидко.
Планеризм і дельтапланеризм вимагають навичок пілота, оскільки ці повітряні
засоби не мають мотора і щоб злетіти, апарат потрібно розігнати, але є і
мотодельтаплани з мотором. Для тих туристів, хто боїться самостійного зльоту
в повітря існують параплани, на яких можна літати з інструктором.
Огляд місцевості на гелікоптері також став популярним. Туристи можуть
побачити землю з висоти пташиного польоту.
Але не обов‘язково здійматися в небо щоб літати. Банджі джампінг або
стрибок з тарзанкою є унікальним видом відпочинку: вони не потребують
попереднього навчання (достатньо буде інструктажу) і, при цьому, бандж
джампінг не затратний як для організаторів, так і для туристів. Мости і будівлі
гарно підходять для подібних стрибків: туриста закріпляють пасками безпеки і,
за допомогою еластичної «тарзанки», він стрибає вниз.
Космічний туризм також можна віднести до повітряного. З представлених
видів цей – найінноваційніший. Турист може полетіти у відкритий космос або
вийти на орбіту Землі. Звичайно, цей вид розваг не є широко доступним. Але
космічний туризм є досить перспективним і, можливо згодом, його
недоступність буде усунено.
В умовах південного регіону України, розвивати повтряні види
екстремального туризму є вигідною справою. Фізико-географічні умови, а саме
рельєф регіону, сприяють успішним польотам: завдяки рівній поверхні
ландшафту Миколаївської, Херсонської та Одеської областей парашутний
спорт стає більш безпечним. В обласних центрах даних областей уже є
турфірми, які надають подібні послуги, але користуються ними виключно
жителі цих самих областей. Пов‘язано це, насамперед, із рівнем сервісу: якість
обладнання та обслуговування знаходиться на щабель нижче ніж у
європейських колег. Інформаційна підтримка екстремального туризму на
території країни також є стримуючим фактором.
Катання ж на повітряних кулях представлено в Одесі, Миколаєві,
Херсоні. Причорноморське узбережжя та південні степи – цікаві місця для
польотів. Пейзажі, які можна тут побачити, надовго запам‘ятаються туристам.
У цій місцевості можна спробувати і мотодельтаплан. На його розвиток
потрібно звернути окрему увагу, оскільки потенціал цього виду розваг є дуже
високим. Він уже здобув популярність у світі, а отже, турист уже знає про
можливість такого відпочинку. Залишається лише покращити рівень наданих
послуг.
ВП «МФ КНУКІМ»
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Польоти на дирижаблі зовсім не представлені на ринку південного
регіону України. Тут проблема, скоріше, у відсутності пілотів з потрібним
рівнем досвіду та той факт, що більшість людей і зовсім не знають про
можливість організації такої розваги. Хоча місцевість регіону ідеально
підходить для цього.
Схожа ситуація і з гелікоптерами. Вони є тільки на туристичному ринку
Одеси. Але тут проблема полягає у високій вартості послуг, невисокому рівні
добробуту населення, поганій інформаційній підтримці, особливо іноземних
туристів, та низькому рівні сервісу.
Отже, екстремальні (повітряні) види туризму мають великий потенціал на
Півдні України у сучасній сфері відпочинку та розваг.
На нашу думку, проблеми рівня сервісу та інформаційного забезпечення
можуть бути вирішені шляхом підтримки з боку держави та впровадженням
сучасних методів рекламно-презентаційної діяльності.
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ІННОВАЦІЙНІ ВИДИ ПОСЛУГ У РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ
Сьогодні важко уявити світ ресторанного господарства без інноваційних
процесів, що спрощують життя рестораторам і їх споживачам. Швидкий темп
зростання ІТ-технологій змушує ресторани включати нові концепції створення
сучасних видів послуг, нових ступенів формування сервісу для світового ринку.
Інноваційні процеси відіграють важливу роль у житті будь-якої людини. Вони
створюють атмосферу гостинності, що поєднує в собі сучасні технології,
яскраві враження та комфорт.
З огляду на це, актуальним є впровадження інновацій в заклади
ресторанного господарства та подальший перспективний розвиток нововведень
як якісної трансформації послуг для забезпечення конкурентоспроможності.
Вагомий внесок у розгляд ресторанного господарства як специфічної
сфери людської діяльності зробили дослідники О. Давидова, О.
Шалева,Н. Полетяпа, Л. Яцуп, О. Борисова, М. Ремапа, Т. Копа, І. Федулова та
ін. Проте багато актуальних і досить складних питань, пов‘язаних в
ресторанному бізнесі залишається поза увагою вчених та спеціалістів.
Метою статті є дослідження особливостей інноваційних видів послуг в
ресторанному бізнесі та його перспектив.
Інновація
–
це
новостворені
(застосовані)
і
вдосконалені
конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційнотехнічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого
характеру, що істотно поліпшують структуру виробництва і соціальної сфери.
Ресторан – це складний механізм, гарне функціонування якого залежить
від злагодженої роботи всіх його складових. Однією з них є меню. Меню – це
головний інструмент продажів, і кількість їх буде залежати саме від того, яким
воно буде. Сучасні інновації коштують недешево, але це єдиний шанс
забезпечити власне виживання на ринку. В останні роки у ресторанному сервісі
стало популярним нововведення: електронне меню (е-Мenu) та меню на
вітринах ресторанів.
Електронне меню (е-Menu) – це інтерактивне меню, що реалізується за
допомогою сенсорного дисплею, який розміщують біля столу або на столі, за
яким сидить гість чи біля барної стійки [2].
Електронне меню це сучасний засіб прямого спілкування зі споживачем,
що дозволяє ефективно інформувати його про всі новинки меню і додаткових
послуг. Важлива перевага е-Menu – його інформативність та інтерактивність.
Цей сервіс може застосовуватися як відвідувачами, так і офіціантами. У
першому випадку відвідувач замість звичного меню користується iPad-ом, за
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допомогою якого він може підібрати з карти вин закладу за ціною, регіоном
виробництва, букетом, а потім до нього – страву з меню. Також існує
можливість підрахувати калорійність певних страв, а при виборі страв – відразу
побачити остаточний чек замовлення. Під час очікування на замовлення можна
ввійти в мережу Інтернет, переглянути новини, пограти в ігри [4].
Існує 4 варіанти системи (е-Menu):
- Переносний варіант – Офіціант приносить iPad гостям замість паперового
меню;
- Стаціонарний варіант – iPad закріплені на столах спеціальними
тримачами;
- На базі антивандальних сенсорних моноблоків.
- На базі eMenuTable – стіл з вбудованим сенсорним дисплеєм.
Завдяки електронному меню в закладах ресторанного господарства
помилки в замовленні зводяться до нуля.
Один з основних способів залучення споживачів і збільшення доходу
будь-якого підприємства полягає в пропозиції йому нового товару. Щоб
утримати клієнтів і підняти свій рейтинг серед конкурентів різні ресторанні
заклади застосовують нові моделі інновацій. Адже відвідувачам стало замало
стильного інтер'єру та якісної смачної їжі, і тому кожного року збільшується
популярність впровадження нових технологій.
Один з видів інновацій в ресторанному бізнесі полягає в тому, щоб
показати меню прямо на вітрині ресторану. Таке меню включає в себе
використання муляжів страв. Це полегшує для клієнтів процес вибору як
самого ресторану, так і запропонованих страв.
Винахід QR-коду – двомірного штрих-коду – відкрив нові необмежені
можливості для on-line взаємодії компаній і споживачів. У маленькому
яскравому квадратному лабіринті QR-коду можна запрограмувати всі відомі
інновації ресторанного бізнесу.
Абревіатура QR перекладається з англійської як «швидкий доступ», а сам
матричний код здатний утримати величезний обсяг інформації у вигляді тексту,
цифр, URL-адрес, календарів, схем, зображень. Швидкість розпізнавання QRкоду дуже висока, його можна розміщувати на будь-яких носіях, починаючи від
касових чеків і меню, і закінчуючи різними вивісками і навіть розтяжками.
Сканувати ж його можна мобільним телефоном або відеокамерою ноутбука [3].
QR-код, розміщений на чеку клієнта, – це чудовий рекламний хід. За
допомогою QR-коду ресторан може оповіщати своїх клієнтів про акції,
лотереях, розіграшах, активізувати всілякі програми лояльності, влаштовувати
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голосування, інтерактивні опитування і швидко отримувати відгуки про
ресторан від клієнтів [1].
Різновидом режиму відкритої кухні є Теппан-шоу. Теппан-шоу – це
демонстрація віртуозного приготування кухарем на очах відвідувачів певної
страви, зазвичай східної, на спеціальній металевій поверхні – столі (теппані) без
посуду шляхом швидкого обсмажування (часто із застосуванням відкритого
вогню) [4].
Завдяки такому шоу, відвідувачі мають змогу на живу побачити як готує
професіонал свої страви. Теппан-кухар віртуозно створює грандіозний
кулінарний шедевр, на очах відвідувачів, супроводжуючи це видовище
захоплюючими рухами рук і страви. Хоча сам процес шоу подобається всім,
запахи страв та вигляд використаного посуду в деяких викличе дискомфорт.
Тому ресторани вдосконалили такий вид послуг. Поруч з робочим місцем
кухаря встановлюється відеокамера, а за діями кухаря по монітору
спостерігають лише ті відвідувачі, яким це до вподоби.
Нещодавно з‘явився новий напрям інноваційних послух 3D-меппінг.
Уявіть, ви приходите в ресторан, робите заказ, а до вас приходить Le petit chef –
3D-кухар і готує у вас в тарілці. Такий вид послуг розповсюджений в ресторані
французької кухні. Таку інноваційну технологію продемонстрували Філіп
Стеркс і Ентун Вербик. Ця тривимірна проекція є оригінальним прикладом для
новітніх ресторанних послуг. За допомогою 3D проекції автори влаштували
дивовижне шоу. Le petit chef готував перед очима здивованих клієнтів
різноманітні страви, після завершення відвідувачам приносили справжні.
Отже, нами розкрито зміст й особливості інноваційних видів послуг в
ресторанному бізнесі, з‘ясовано та обґрунтовано види і форми інноваційних
послуг, які різко змінили життя рестораторів, внесли креатив у ресторанний
бізнес. Визначено, що впровадження інновацій у сфері ресторанного бізнесу
обумовлюється мінливими вимогами споживачів, і є основною
характеристикою сучасної покращеної системи послуг. Інновації істотно
змінили індустрію громадського харчування, тому важливо бути в курсі
актуальних новинок ресторанного бізнесу.
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ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНО-ВІРТУАЛЬНИХ ТУРИСТИЧНИХ
РЕСУРСІВ НА ТУРИСТИЧНУ СФЕРУ УКРАЇНИ
Сьогодні в туристичній індустрії України значна увага надається її
інформаційному забезпеченню як важливій умові функціонування та розвитку.
Ефективне функціонування неможливо без вчасного доступу до якісної
інформації.
Інформаційно-віртуальні туристичні ресурси – це банки даних про
туристичні об'єкти (засоби розміщення відпочиваючих, пам'ятки та пам'ятники,
побут, звичаї народів тощо), набір і вартість туристичних послуг, існуюча
інфраструктура, подані й доступні у цифровому або електронному вигляді
(Інтернет-сторінки, інтерактивні атласи та карти, засоби оплати і резервування),
які використовують для задоволення різноманітних потреб сучасного
споживача туристичних послуг. Вони, а також сукупність технічних засобів
(електронної техніки, мереж і програм обробки даних з метою отримання нової
інформації) створюють інформаційне середовище туристичної сфери
діяльності, в якому сучасні інформаційні технології надають доступ до таких
інформаційно-віртуальних ресурсів, що сприяють розвитку туризму:
- пізнавальні ресурси (Інтернет-сторінки та віртуальні тури, на яких
споживач послуг може попередньо ознайомитись із місцем поїздки,
визначними місцями, цінами та сервісом послуг);
- допоміжні ресурси(електронні атласи, електронні атласи доріг із
прив'язкою до пристроїв глобального позиціонування GPS, Інтернет-карти, такі
як GoogleEarth);
- організаційні ресурси (електронні засоби резервування квитків на
транспорт, готель, електронні засоби оплати).
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Перша група інформаційно-віртуальних ресурсів – пізнавальні ресурси,
переважно слугують для отримання інформації про об'єкт туризму споживачем
туристичних послуг і використання на етапі планування подорожей. Вона дає
змогу визначити місце поїздки, цікаві об'єкти туристичної інфраструктури і
наповнюється за звичай фірмами, котрі надають туристичні послуги, та
регіонами, зацікавленими у розширенні свого ринку туристичних послуг.
Друга група – допоміжні інформаційно-віртуальні ресурси, які можуть
бути використані споживачами під час здійснення туристичних подорожей.
Наповнювачем цих ресурсів є вузькоспеціалізовані фірми, що зазвичай
спеціалізуються на картографії та програмуванні. До них належать електронні
атласи та карти: локальні (їх можна реалізовувати безпосередньо у самих
місцях інфраструктури туризму) і глобальні - (GoogleEarth ) – дуже популярний
останнім часом ресурс, на якому можна подивитись топографічні й дорожні
карти, фотографії місцевості всієї планети у дуже великому масштабі та
хорошій якості.
Наповнювачами третьої групи ресурсів є фірми та підприємства, які
здійснюють бізнес-діяльність, пов'язану з об'єктами туризму (перевізники,
готелі та ін.). Можливість через Інтернет забронювати місця у готелі, квитки на
літак або пароплав значно зменшують затрати часу на організаційні процеси
споживачів туристичних послуг та економлять кошти [1].
Саме Інтернет є найперспективнішим напрямом у просуванні
туристичного продукту. Щорічно кількість користувачів, а отже, і потенційна
аудиторія, збільшується, реклама в Інтернеті вимагає невеликих витрат, проте
при цьому є наймобільнішим і найоперативнішим оперативним способом
передачі інформації.
Туристичні Інтернет-ресурси є своєрідною електронною візитною
карткою країни або її окремого регіону. У мережі існує велика кількість
інформаційних проектів, направлених на інформування споживачів про основні
питання туристичної галузі різних держав світу. Кожний ресурс дає можливість
взаємних посилань на інші інформаційні сайти, забезпечуючи постійний зв'язок
між найцікавішими сайтами і порталами та взаємне просування їх в Інтернетпросторі [5,С.294].
За рівнем представлення в мережі Інтернет, он-лайнові туристичні
ресурси українського сегменту Інтернет, розподіляються: туристичні портали;
веб-сайти туристичних підприємств; сайт гарячих путівок; віртуальні Інтернеттури; веб-сайти туристичних видань.
Туристичні портали– це допомога будь-якомумандрівниковіу виборі
індивідуального маршруту та місця відпочинку на будь-який смак. Вони
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надають користувачам розширену інформацію туристичної тематики. А також,
будучи посередниками, надають можливість підприємствам заявити про себе і
свої тури, а кінцевому користувачу довідатися про туристичне підприємство і
пропоновані ним послуги, не витрачаючи на пошуки туру чи потрібної
інформації в Інтернеті великої кількості часу. Ця багатогранність і визначила
велику популярність саме туристичних порталів серед інших туристичних
ресурсів.
Веб-сайтитуристичних
підприємств–
сукупністьвеб-сторінок,
доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією.
Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількохсерверах.
Можна розподілити на веб-сайти туристичних організацій (асоціацій) та
туристичних підприємств. На веб-сайтах туристичних організацій та
асоціацій надають інформацію загального характеру (туристичні новини,
інвестиційні проекти в туризмі, перелік туристичних заходів в Україні,тощо), а
також перелік туристичних підприємств і послуги, що вони надають.
Веб-сайти туристичних підприємстврозміщують інформацію про себе і
послуги, що вони надають [2].
Сайти гарячих путівок – це сукупність турів, які туроператорами
заздалегідь не плануються, а з'являються в результаті певних ринкових
ситуацій. Наприклад, якщо протягом сезону путівки з якої-небудь причини не
розкуповуються, ціна на них починає падати. Це логічно, тому що сам
туроператор починає знижувати ціну на тур, і навіть пропонувати його нижче
собівартості, лише б не зазнати ще більших збитків. Таке виникає або коли
відбувається сезонне зниження туристичної активності, або коли будь-хто з
клієнтів турфірми відмовився від купленого раніше туру, або коли за 1-2 дні
залишається багато нерозпроданих турів, а чартер уже оплачений[4].
Найпопулярнішими сайтами ―гарячих‖ путівок в Україні є:
http://www.hottour.com.ua та KRUZO.com. За їх допомогою тур можна вибрати
двома способами: самостійно здійснити пошук або заповнити форму запиту, що
згодом відправляється в туристичну компанію, яка співпрацює з даним
сервером
Віртуальні Інтернет-тури – рекламний продукт, що має унікальний
дизайн, і включає в себе ряд сферичних панорам з можливістю переходів з
кімнати в кімнату, з парку в сквер, з номера в хол готелю. Віртуальний тур
може бути виконано в різних варіантах: як окремий розділ сайту, у вигляді CDпрезентації (на CD-диску або CD-візитці) або просто розміщений на сторінках
сайту у вигляді окремих панорам.
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Перевагами віртуальних турів є: по-перше, те, що туроператори і їхні
клієнти з самого початку усвідомлюють такі переваги віртуальних турів, як
інформативність, наочність, виразність. Їхнє використання інтенсифікує
туристичну діяльність з продажу турпродукту.
По-друге, віртуальні тури дають економію часу і грошей як для
туроператора, так і для клієнта. Потенційний клієнт може побувати у
віртуальному турі в будь-який зручний для нього час.
По-третє, впливає на остаточний вибір споживача безпосередньо в офісі
туристичного підприємства. Поєднання високої інформативності віртуального
туру з професіоналізмом менеджера дає позитивні результати [1].
Веб-сайти туристичних видань спрямовані на надання корисної
інформації як для професіоналів туристичного бізнесу, так і для туристів. Вони
освітлюють інформацію про сфери туризму, відпочинку, дозвілля, спорту,
оздоровлення та розваг. На Україні існує значна кількість сайтів туристичних
видань. Найбільш популярними є: "UTG – Українська Туристична газета"
(http://panukrain.kiev.ua); Українська туристична газета "Весь світ в кишені"
(http://www.ukrinfo.net); Українська Туристична Інформаційна система
(www.cibis.ru); Туристична ділова газета (http://www.ttg-russia.ru); Туристична
газета "Магазин Мандрівок" (http://travelshop.argoline.ru) ті інші.
Найпоширенішим засобом залучення потенційних клієнтів та реклами
туристичного підприємства в Інтернеті на сьогодні є банер. Банер – це
рекламний плакат в Інтернеті, на якому міститься заклик відвідати сайт.
Розповсюдження банерів здійснюється шляхом закупівлі їх показів у
банерообмінних мережах та у спеціалізованих рекламних агентствах.
Сучасні продавці й покупці туристичних послуг мають необхідність у
такій якості онлайнового сервісу, що відповідає їх зростаючим потребам і
допомагає заощаджувати час. Для цих цілей якнайкраще підходять віртуальні
Інтернет-тури. Віртуальні тури – це онлайнові чи оффлайнові презентації, що
дозволяють потенційним клієнтам оглянути основні об'єкти пропонованої для
продажу туристичної подорожі ще до реального їхнього відвідування [3, с. 219].
Отже, використання інформаційно-віртуальних туристичних ресурсів
впливає на створення сприятливого іміджу турфірми та її послуг, забезпеченню
приступності інформації про туристичне підприємство для людей у всіх
регіонах України, реалізації додаткових можливостей представлення інформації
про турфірму та її послуги, оперативну реакцію на ринкову ситуацію:
відновлення даних по пропозицію туристичних послуг, інформацію про туриновинки, гарячі-тури, акційні пропозиції, що запроваджені туристичним
підприємством.
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М. НОВА ОДЕСА
Культурна самобутність народу – це коштовне намисто, кожна перлина
якого доповнює окрасу своєю унікальністю та неповторністю.
Так і кожен край у намисті української історії та культури має своє
неповторне обличчя та долю, творену віками.
Подорож Новою Одесою допоможе перегорнути славні сторінки історії,
сповнені дивовижною минувшиною та живою сучасністю.
Нова Одеса – районний центр Миколаївської області, розташований на
мальовничому березі річки Південний Буг. Один з тих населених пунктів, який
має давню і цікаву історію. Після ліквідації Запорізької Січі російський уряд
розселив вздовж Південного Бугу колишніх запорізьких козаків, які у 1776р.
заснували слободу Федорівка, назва якої походить від прізвища першого
поселенця Федора Осадчого. У 1817р. жителі Федорівки були перетворені на
воєнних поселенців, а у 1832р. полк Бузької уланської дивізії, що розміщувався
у Федорівці, отримав назву Одеський, а саме село Нова Одеса.
На сьогоднішній день місто маєчималотуристичних об‘єктів, що дає
можливість розвитку туристичної галузі м. Нова Одеса на 2011-2016 роки та
інвестиційного проекту «Туристичний комплекс - «Новоодеські плавні». Одним
із них є Курган Слави, на ньому застигла постать солдата який рішуче і
безстрашно рветься в атаку. Цей курган видно далеко навкруги. Він – як символ
мужності і героїзму воїнів, які визволяли нашу область від фашистських
загарбників. На Курган Слави, яку увінчує Сталевий солдат, завезена земля із
645 братських могил Миколаївщини. 72 роки тому тут точилися важкі
кровопролитні бої за визволення Новоодещини від німецьких окупантів. 2347
жителів Новоодеського району склали свої голови на вогненних дорогах війни.
Близько семи тисяч, не вагаючись, пішло на фронт.
15 березня 1944 року назавжди залишиться у пам‘яті жителів міста Нової
Одеси. З висоти Кургану відкриваються незабутні краєвиди міста та його
околиць, це пишні зелені ліси, дахи будинків утопають в зелені садів,
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блакитною стрічкою між мальовничих берегів в‘ється річка Південний Буг,
неперевершені природні джерела, зариблені ставки.
Зимовий наступ Червоної Армії, розпочатий на рубежі 1943-1944 років,
призвів до великої поразки німецьких військ. 29 лютого 3-й і 4-й Українські
фронти завершили розгром Нікопольсько-криворізького угрупування
противника, у ході якої німецькі війська були відкинуті за річку Інгулець.
Тут були скуті сили двох армійських корпусів гітлерівців. Вони втратили
близько 10 000 своїх солдатів і офіцерів. Бої на плацдармі, що тривали п'ять діб,
відрізнялися напруженістю, героїзмом і відвагою радянських солдатів.
За неповними даними, загинули понад 6 000 радянських воїнів, багато з
них залишилися невідомими. 11 дивізій билися на плацдармі і сприяли його
утриманню. Вони не отримали почесних звань та орденів, але назавжди
залишаться в пам'яті народній.
Незважаючи на важкі умови весняного бездоріжжя, війська 3-го
Українського фронту завдали поразки 6-ий німецької армії, просунулися на
захід на глибину до 140 км і звільнили від окупантів значну частину території
Правобережної України. Пройшли роки. На щорічних зустрічах в Новій Одесі
ветерани згадували, скільки відважних воїнів загинуло навесні 1944 року,
скількох героїв не вдалося знайти в затоплених талою водою плавнях і
поховати, як годиться, в братських могилах. На околиці міста десятки років
накопичувалися вироблення породи. Вирішено було засипати терикон
чорноземом і перетворити на величезний курган, який зможе витримати
багатотонний пам'ятник.
«Сталевий солдат» – один з унікальних пам'яток Великої Вітчизняної
війни в Україні. Монументальна скульптура за задумом Макушиних мала
уособлювати воїна в момент атаки. І ось один з численних ескізів нарешті
схвалено. Вирішили, що гігантська скульптурна фігура буде підніматися на
Кургані недалеко від Нової Одеси, там, де знаходився штаб 3-го Українського
фронту, там, де тисячі безстрашних воїнів форсували Південний Буг, щоб потім
обійти противника з флангу і нанести йому вирішального удару.
Поки скульптори здійснювали свій задум, протягом 2-х років в основному
з виробок Кашперівського кар'єру насипали курган. З усією області сюди
звозили землю з могил загиблих воїнів. Курган досяг 23-метрової висоти. І ось
11-метрова скульптура солдата вже відформована і відлита в гіпсі. Тепер
потрібно було її виготовити з нержавіючої сталі. У співдружності зі
скульпторами працювали архітектори Виталій Бутаков, Анатолій Кавун,
інженери та робітники заводів «Океан», ім. 61 комунара, ЧСЗ, «Зоря».
Виготовлялися окремі частини композиції за кресленнями архітектора
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Г. Метта. Доставити «Сталевого солдата» до місця установки вирішили по воді.
Адже міські вулиці насичені багатьма електропроводами. Баржу тягли до Нової
Одеси. А з берега за допомогою важких кранів підняли пам'ятник на курган.
Встановили на сталевій рамі, залитої бетоном. 9 травня 1975 року на
грандіозному мітингу відбулося урочисте відкриття величного монумента.
Кажуть, що після знаменитої скульптури Мухіної «Робітник і колгоспниця» –
це другий випадок створення гігантської скульптури з нержавіючої сталі. Коли
пізніше в Києві на березі Дніпра також задумали встановити подібну ще
значнішу скульптуру з нержавіючої сталі, столичні архітектори та монтажники
приїхали до Миколаєва, щоб на місці ознайомитися з тим, як споруджувався
«Сталевий солдат».
Висновки:
До 60-річчя від дня визволення Миколаївської області від нацистів і
напередодні Дня Перемоги реконструйований курган Слави. Він був насипаний
майже 30 років тому на місці форсування Південного Бугу в 44-му році. Всі
роботи велися за рахунок обласного бюджету.
На вершині оновленого Кургану Слави на околиці райцентру Нова Одеса
– гігантська фігура солдата, що йде в атаку. Тут навесні 44-го під час переправи
через Південний Буг загинули десятки тисяч бійців III Українського фронту.
Сьогодні на цьому місці можна зустріти і сивих ветеранів, і тих, в ім'я кого
вони воювали. Курган Слави – один з найбільших в Україні пам'ятників
солдатам Великої Вітчизняної. Але не це головне. Де б не стояв монумент - тут,
на жвавій трасі, або в скромному скверику біля сільради, це - пам'ять про
незліченні жертви і трагічні події, свідків яких з кожним днем стає все менше.
Запрошуємо до Нової Одеси всіх, хто любить подорожувати, цінує нові
враження і нові відкриття.
В одному зі збірників віршів Марка Лисянського є навіть вірш «Курган» з
присвятою Юрію та Інні Макушиним.
Он в атаке летит ураганной,
Он зовет за собою вперед.
Он достиг высоты безымянной,
И с нее никогда не сойдет.
Он возник над тревогами всеми,
Не стальной монумент-монолит,
А связной между нами и теми,
Кто в могилах без времени спит.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМАТИКА РЕГІОНАЛЬНОГО
ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ «КІНБУРНСЬКА КОСА»
Актуальність.У 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. І на сьогодні, при недбалому
ставленні, цей куточок незайманої природи може зникнути та стати негідним
для відпочинку.
Мета роботи – розкрити та донести до широкого загалу сучасний стан та
проблеми регіонального ландшафтного парку «Кінбурнська коса».
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В Україні є перлина дикої природи – це регіональний ландшафтний парк
Кінбурнська коса, який знаходиться в Очаківськму районіМиколаївської
області. Займає крайню західну частину Кінбурнського півострова між
Дніпровсько-Бузьким лиманом і Ягорлицькою затокоюЧорного 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].
Отже, багато хто вже чув про це дивовижне місце, і якщо ще не побували
там, то обов‘язково збираються.
Раніше, мало хто знав про Кінбурнську косу, бо це віддалений від міст
куточок, без доріг, реклами та цивілізації.
Особисто я, приїжджаю на Кінбурн кожного року, протягом всього свого
життя, і бачу, як змінюється природа, місцевість та події, які відбуваються на
косі.
Влітку минулого року, я спокійно гуляв по косі, насолоджувався тишою
природи, та безлюдністю. Виходячи на пляж, я не бачив людей на декілька
кілометрів від себе. Але приїхавши на Кінбурн цього літа, я одразу ж зрозумів,
що щось не так. Постійно проїжджають позашляховики, кросовери та інші види
транспорту. У повітрі стояв легкий, неприємний запах пилу та газів. А
найбільше мене здивував той момент, коли я вийшов на пляж. Людей там було
дуже багато, майже як в Очакові. По дорозі до дому, я побачив сміття у
декількох місцях, і це ще більше мене вразило.
Ці зміни не залишили мене байдужим, я намагався збирати сміття де його
бачив, але один я нічого не зможу подіяти.
Я підготував цю доповідь, для того, аби хоча б трохи ознайомити вас з
проблемою, яка постала зараз на Кінбурнській косі.
Той факт, що багато людей цього року приїхали на Кінбурн, має як
позитивну, так і негативну сторону. У цій дивовижній місцевості, туризм почав
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розвиватися у грандіозних масштабах, і це добре, бо люди розкажуть знайомим,
а ті зможуть переказати далі, що в Україні є таке чудове місце для відпочинку.
Але не всі відпочиваючі розуміють, що природа Кінбурнської коси дуже
хитка. Вони розпалюють багаття, вирубують багато дерев та викидають сміття
посеред степу та на пляжі.
Роблячи аналіз цього літнього сезону, я дійшов висновку, що потрібно
розповісти про цю проблему.
Зараз Кінбурнська коса потребує впровадження та розповсюдження
такого поняття , як «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.
Без рекреації та відпочинку не можна уявити сучасне життя, яке
переважно проходить у напруженому ритмі та у вирішенні проблем сьогодення.
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Кінбурнський півострів може надати усі умови для повного відпочинку та
оновлення власних сил.
Без запровадження контролю і без усвідомлення того, що треба охайно
ставитися до природи Кінбурна, коса може через не такий вже великий час
перетворитися на забруднене, та поглинуте урбанізацією місце.
Висновки. Кінбурн – це не тільки природна перлина України, а і Європи
в цілому. Завдяки збереженій біорізноманітності, коса 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 досі має
великі можливості для розвитку. Кожному цей заповідний та незайманий
куточок України буде довподоби.
І сьогодні, якщо ми хочемо зберегти цю перлину дикої природи для себе
та наших дітей, потрібно розповсюджувати та доносити до людей, знайомих
ідеї екологічного туризму та бережливого ставлення до природи у цій
незайманій та дивовижній місцевості.
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Гостинність – це чинник, головною метою якого є створення позитивного
образу підприємства сфери обслуговування і внаслідок чого створення
повторного попиту. Він є важливим елементом розвитку туризму і, зокрема,
гастрономічного. Сучасний туристичний ринок переповнений різноманітними
турами, проте, якщо розглядати основу будь-якого туру, то ми обов‘язково
згадаємо про розміщення та харчування [7].
За Законом України "Про туризм": "Тур – туристична подорож (поїздка)
за визначеним маршрутом у конкретні терміни, забезпечена комплексом
туристичних послуг (бронювання, розміщення, харчування, транспорт,
рекреація, екскурсії тощо)" [6]. З усього зрозуміло, що з якою б метою турист
не обирав тур, харчування буде обов‘язковою його частиною, адже воно
належить до первинних потреб людини. За даними центру туристичної
інформації міста Львова за червень 2016 року, 76,3% усього вільного часу
туристи витрачають на відвідання кафе, кав‘ярень та ресторанів. Отже,
проводячи найбільше часу в закладах харчування туристи складають своє
враження про місто та його гостинність.
За спостереженнями, туристи завжди куштують традиційну кухню народу
на території якого подорожують, хоча в більшості випадків і не відносять це до
головних мотивів своєї подорожі. Тобто вони несвідомо займаються
гастрономічним туризмом, як способом культурного пізнання. Що ж до
гастрономічного туризму, то це різновид туризму, пов'язаний з ознайомленням
та дегустацією національних кулінарних традицій різних країн світу [13].
Основними науковцями які розглядали проблеми гостинності є: Г. Круль,
Х. Роглєв, В. Русавська, Дж. Уокер. Розвиток гастрономічного туризму
досліджували вчені Д. Басюк, Т. Божук, А. Бусигіна, М. Кляп, І. Комарніцький.,
Е. Маслова, Я. Олійник, Л. Прокопчук. Гостинність як комплексну послугу, що
задовольняє потреби туристів і створює позитивну думку про якість
обслуговування на сьогодні досліджена лише частково.
Метою даної роботи є розвиток гастрономічного туризму й визначення
перспективзростання якості послуг у закладах харчування за допомогою
гостинності, як головного засобу впливу.
Для досягнення мети, ми можемо виокремити такі завдання як:
- визначити суть понять «гостинність» і «гастрономічний туризм» та
взаємозв‘язки між ними.
- проаналізувати сучасний стан гастрономічного туризму та гостинності
в місті Львів.
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- визначити силу впливу гостинності на гастрономічний туризм та
перспективи його розвитку в місті Львові.
Гостинність, як комплексна послуга, яка задовольняє потреби туристів і
формує їх позитивну думку про якість обслуговування на сьогоднішній день
досліджена лише частково. Здебільшого вчені розглядали гостинність, як
елемент готельного господарства. Проте гостинність зустрічається не лише у
процесі функціонування закладів розміщення, а й у функціонуванні й інших
підприємств та організацій в інфраструктурі туризму, де відбувається взаємодія
«персонал-клієнт».
Вчений Х.Й. Роглєв розглядав гостинність як «турботу, виявлену по
відношенню до гостя», а от дослідник Уокер Дж.Р. визначив поняття
«туристична гостинність» як «систему заходів по забезпеченню високого рівня
комфорту» [5;11].
Поєднати поняття гастрономічного туризму та гостинності змогла
дослідниця Р.Е. Алексеева. За її баченням «гастрономічна гостинність – це
гостинність яка орієнтована на поціновувачів прекрасного і гурманів».
Львів – це центр культурного життя України. Не дарма у 2009 році
Державною службою туризму і курортів України та Громадською радою з
питань туризму і курортів Міністерства культури і туризму України місту було
надано почесне звання «Культурної столиці України», що належить місту і
дотепер.
Першочергово задумувалося щорічне нагородження міст України, без
права отримати це звання ще раз протягом перших трьох років з часу
нагородження [9]. Проте термін «Культурна столиця України» є надто
неоднозначним, тому на це звання претендують і інші міста, (до прикладу), такі
як Київ, Одеса, Харків. Проте аналізуючи данні Держкомстату України щодо
туристичних потоків, можна майже однозначно впевнитися у першості міста
Лева[4].
Аналізуючи результати маркетингових досліджень центру туристичної
інформації міста Львова легко помітити, що туристи проводять більшість свого
вільного часу у різноманітних львівських кав‘ярнях та ресторанах. Така
тенденція тримається на перших щаблях уже багато років. Наприклад, за
травень 2013 року туристи, які віддали перевагу закладам харчування
становлять 70 %, у грудні 2014 року – 77,5 %, з березня по квітень 2015 року –
70,9 %, у вересні-жовтні 2015 року – 82 %, а в червні 2016 року – 76,3 %.
Аналізуючи статистичні дані бачимо, що зі 100% усього вільного часу туристи
виділяють у середньому 75,3% на відвідування різноманітних кав‘ярень та
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ресторанів [12]. Тобто основна оцінка про місто та його гостинність, якість
обслуговування формується в туристів у закладах харчування.
Розглянемо також результати опитувань щодо оцінки подорожі за 20132016 роки [12]. Виявляємо, що зростання гостинності жителів міста не завжди
співпадає із зростанням якості обслуговування в закладах харчування, тобто
гостинність мешканців міста лише частково впливає на гостинність у закладах
харчування. Ми можемо зробити висновок, що гостинність львів‘ян та
гостинність закладів харчування певним чином пов‘язані між собою, проте не є
тотожною.
Гостинність жителів міста відмінна від гостинності у сфері туристичного
обслуговування тим, що персонал, який спілкується безпосередньо з туристами,
не може дозволити собі нехтувати гостинністю в силу дії певних зовнішніх
чинників, адже це буде розцінюватися як невиконання професійного обов‘язку.
Львів‘яни можуть бути гостинними або не гостинними за власним бажанням.
Працівники ж закладів харчування такого права не мають. Зертаючись до
статистики, щоб проаналізувати дані щодо якості обслуговування у закладах
харчування та якості харчування загалом можемо спостерігати досить низькі
оцінки відносно інших ознак [12].
Дослідивши заклади харчування розуміємо, що більшість з них
пропонують майже однаковий склад меню та страв які різняться подачею або
деякими елементами декору, складу тощо. Тому власники кав‘ярень та
ресторанів щоразу шукають щось особливе, щоб запам‘ятатися туристу, адже
туристи завжди шукають чогось нового та інтригуючого.
Головними ознаками за якими гість може розрізнити заклади харчування
є їх тематика, проте з кожним роком стає все складніше вигадати нову та
оригінальну специфіку для закладу харчування. Найбільш відомим
тематичними закладами Львова є: «Криївка», «Копальня кави», «Дім Легенд»,
Ресторан «М'яса і справедливості», «Мазох-кафе», «Львівська майстерня
шоколаду», «Гасова лямпа», «Масонська ложа», «Галицька жидівська кнайпа.
Під Золотою Розою», «Лівий берег», «Крива Липа», «Зеник Митник»,
«Кумпель», Музей-ресторан «Сало», «Хмільний Дім Роберта Домса» тощо. А
от найкращими за кухнею визнають: «Lemberg Graf», «Старий рояль»,
«Бачевських», ресторан готелю Citadel Inn «Гармата», «Buon Gusto» та інші
[2;14].
У Львові сьогодні створення тематичного закладу харчування з гарною
кухнею є недостатнім. Конкурентоспроможність такого закладу значно
залежить від гостинності та якості обслуговування. Якість обслуговування
безпосередньо впливає на емоційний стан людини під час процесу споживання
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їжі, за рахунок чого, якість обслуговування може, як покращити, так і
погіршити сприйняття смакових якостей однієї і тієї ж страви.
У місті Львові також проводиться безліч тематичних свят і фестивалів на
які приїздить величезна кількість туристів, зокрема, місто організовує значну
кількість святкових подій, що стимулюють розвиток гастрономічного туризму.
Найкращими прикладами є: фестиваль готельно-ресторанного бізнесу
«Ukrainian HoReCa Show», фестиваль барбекю «BBQFest. WinterON»,
фестиваль вуличної їжі «Street Food So Good», день Глінтвейну, гастрономічний
фестиваль «Львів на тарліці», свято Сиру і Вина, міське свято «На каву до
Львова» тощо. Такі заходи дозволяють привернути увагу туристів і гостів міста
до кулінарних традицій Львівщини. Саме тому, приймаючи величезну кількість
гостей місто повинно бути добре підготовлене до їх обслуговування, на якість
якого безпосередньо має вплив саме гостинність [14].
Гостинність, як явище, має певний характер «невловимості», адже ми не
можемо точно передбачити в який момент воно буде проявлене щодо гостя і чи
буде цей момент помічений самим гостем.
Це явище може проявлятися в будь-яких діях працівників. Головними
елементами на які орієнтується персонал закладів обслуговування це швидкість
та люб‘язність. Зазвичай гостинність розуміють під широкою посмішкою та
люб‘язністю, проте насправді, фальшиві посмішки мало кому сподобаються,
тобто усе має бути «щирим» та «насправді». Турист прагне, щоб його прийняли
до «родини», що і повинен зробити персонал закладу, тобто створити своєрідну
атмосферу між гостем та представниками закладу.
Рівень гостинності також проявляється, коли турист потребує допомоги, а
персонал сприймає це лише як зайву роботу або виконує усе «через силу».
Саме такі ситуації є показовими у прояві гостинності. Персонал в будь-яких
закладах харчування (та й обслуговування в туризмі) на нашу думку, повинен
обов‘язково розглянути та вирішити додаткові запити своїх гостей, навіть якщо
вони лежать поза межами діяльності закладу. У таких випадках персонал не
повинен сприймати такі запити як додаткову роботу, а як роботу на позитивний
імідж не лише свого закладу, а й цілого міста.
Проте найголовнішим та найскладнішим для персоналу є прояв
гостинності у конфліктних ситуаціях. Такі випадки потребують відмінної
психологічної стійкості та урівноваженості, адже це стресова ситуація. Навіть
маючи значний досвід роботи, підготуватися до нестандартних конфліктів
досить важко, тому потрібно мати базове уявлення про способи залагодження
таких ситуацій. Курси та тренінги на дану тематику могли б допомогти
персоналу у підготовці до стресових ситуацій.
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Висновок. Львів – це центр культурного життя, не лише для гостей із
західних регіонів, а й з усієї України. Значну частку туристичного ринку міста
становлять заклади харчування. Велика кількість культурних подій, що
відбуваються у Львові і притягують тисячі туристів, пов‘язані з розвитком
гастрономічного туризму. Це один з видів туризму в якому поняття
«гостинності» притаманне найбільше. Сучасний персонал закладів харчування
повинен не лише виконувати свою роботу швидко та люб‘язно, а й проявляти
гостинність і в конфліктних випадках теж, прагнути допомогти у будь-яких
ситуаціях.
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ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕТНОТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ТЕРИТОРІЇ
Етнотуризм – це вид туризму, який останнім часом набирає популярності
на світовому ринку туристичних послуг. Незважаючи на те, що етнічний
туризм належить до спеціалізованих видів туристичної діяльності, він водночас
є й достатньо популярним для того, щоб у рамках окремих регіонів вважати
його масовим.
Як відомо, туризм є ресурсно-орієнтованою сферою діяльності, у якій
питання раціонального природокористування відіграють надзвичайно важливу
роль, а стан природного та культурного середовища є водночас як ресурсом, так
і умовою діяльності, що передбачає досягнення збалансованості їх розвитку.
Для успішного розвитку етнічного туризму, перш за все, потрібна
придатна і туристично приваблива територія. Таку привабливість
(атрактивність) формують якості і властивості «дестинації», що задовольняють
насамперед рекреаційно-пізнавальні потреби споживачів туристичного
продукту. Привабливість туристичної території формується при наявності
історико-культурного і природного потенціалу і є одним із головних та
визначальних у процесі дослідження придатності території для розвитку різних
видів туризму.
Туристична придатність території – це сукупність туристичних ресурсів,
які розташовані в межах такої території та її можливість надавати туристичні
послуги з метою задоволення різноманітних потреб туристів.
Багато науковців сьогодні визначають туристичну придатність за такими
показниками як загальний імідж регіону; природно-кліматичні умови для
відпочинку та оздоровлення; соціальна стабільність та безпека; транспортна
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доступність; економічна привабливість; духовна привабливість центрів
релігійного паломництва; привабливість пам'яток історії; культурно-освітня
привабливість [1].
Розглядаючи питання оцінки придатності території для розвитку саме
етнічного туризму необхідно проаналізувати також роль її етнографічного
потенціалу.
Етнографічний потенціал – це поняття, яке об‘єднує сукупність
природних, культурних, економічних та соціально-історичних ресурсів, а також
наявність відповідної інфраструктури, яка забезпечує розвиток етнічного
туризму. Із точки зору оцінювання етнографічний потенціал можна трактувати
як ресурсний потенціал, який має бути максимально, але водночас
ресурсоощадно та креативно використаний.
З огляду на це, пропонуємо розглядати етнотуристичний потенціал
території як сукупність туристичних ресурсів та об‘єктів, що формують її
придатність для розвитку саме етнічного туризму та дозволяють ефективно
організовувати відповідні спеціалізовані туристичні подорожі.
Важливим чинником, який впливає на рівень придатності території для
розвитку етнотуризму є її етнографічна спадщина, яка використовується у двох
напрямах.
1. Відвідування наявних поселень, які зберегли особливості традиційної
культури та побуту певних народів. Зазначені поселення можуть бути
демонстраційними чи показовими, і бувають як постійними, так і тимчасовими.
2. Ознайомлення з музеями народного побуту, експозиції яких містять
колекції народних костюмів, предметів селянського побуту і народної
творчості, притаманних населенню певних регіонів. Вони знайомлять туристів з
історичним минулим краю, його своєрідною культурою, традиційними видами
діяльності, традиціями [2].
Отже, серед основних груп показників, які характеризують туристичну
придатність території для розвитку етнічного туризму, можна виділити:
1. Природно-ресурсний потенціал території (n), який розглядається як
сукупність засобів і запасів, що використовуються для створення
етнотуристичного продукту, і може бути виражений як в кількісній, так і
якісній формі.
2. Кількість і якісний рівень історико-культурних етнотуристичних
об‘єктів (e), які можуть бути використані у процесі розробки спеціалізованого
туристичного продукту.
3. Інтенсивність туристичних потоків (t). Цей показник є дуже важливим,
оскільки показує рівень зацікавлення туристами певною територією, а також
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рівень її залучення до туроператорської діяльності.
4. Наявність і якість інфраструктурного забезпечення території (i), що
включає заклади, що надають послуги розміщення, харчування, транспорту,
зв‘язку, розваг та ін.
Підсумовуючи, можемо виразити етнотуристичний потенціал території
(P) як функцію усіх чотирьох груп показників P  f n, e, t , i  .
З урахуванням того, що етнічний туризм в багатьох країнах все ще
знаходиться на початковому етапі свого розвитку, оцінювання придатності
окремих регіонів для розвитку цього виду туризму є актуальним завданням
наукових досліджень. Аналізуючи групи показників, які характеризують рівень
придатності конкретної території для розвитку етнотуризму можна
охарактеризувати та спрогнозувати перспективи її ефективного використання
для організації етнічних турів.
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Це одне з найкрасивіших і незвичайних місць в Україні. Актовський
каньйон часто називають «Долиною Диявола». Між високих скель звивається
невелика річка Мертвовод. За легендою, стародавні скіфи відправляли за її
течією в останню путь своїх царів. Скелі навколо височіють на 50 метрів. Як і
чому серед рівного степу виникло таке місце, абсолютно незрозуміло. Такий
собі американський Гранд Каньйон в мініатюрі. Пейзажі тут неймовірно
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красиві, особливо на світанку – з першими променями сонця скелі стають
персиково-рожевим. Ласкаво просимо в «Долину диявола».
Це – один з найстаріших ділянок суші Євразії, сформований з
вулканічних порід. Море тут висохло ще 60 мільйонів років тому. Актовський
каньйон знаходиться в долині річки Мертвовод. Це притока Південного Бугу.
Довжина каньйону близько п'яти кілометрів. Висота скель – до 50 метрів. У
деяких місцях утворюються прямовисні кам'яні стіни. На берегах лежать
величезні валуни.
Як і Мигія, Актовський каньйон і все русло річки Мертвовод входить в
національний парк «Бузький Гард». Це місце називають «Долиною диявола» і
«Малим Кримом»– гранітно-базальтові скелі дуже схожі на кримські.
Скелі в самому селі Актово. Це – сама популярний ділянка каньйону.
Місце дуже популярне, але тут неймовірно тихо і затишно. Туристи рідко
доїжджають до самого каньйону, обмежуючись тільки скелями в самому селі
Актово. Далі проїхати складно, в саму долину забрідають тільки фотографи,
альпіністи і любителі екотуризму.
Світанок. Сонце встає з-за посадки навпаки каньйону, тому з ранку
рожеві скелі.У цих місцях проводилися багато ритуали древніх племен. У
долині поховано більшість скіфських царів. За легендою, правителів
відправляли в останню путь за течією Мертвоводу. Звідси і така похмура назву.
Геродот називає цю річку Ексампей, що в дослівному перекладі означає
"мертва вода".
Є й інша легенда – під час одного з татарських набігів місцеві жителі
зварили отруйний відвар і вилили його в річку вище за течією від табору
татар. Вороги випили водиці і передохли. За ще однією версією, річка
отримала назву після страшної битви запорізьких козаків з турками, після
якої через тіл убитих не було видно річкової води.
Крім річки з таємничою назвою Мертвовод, у цих місць є особливий
містичний орел, який створений багато років томутаємничими ритуалами
давніх племен. Ще в роботах Аристотеля є згадки про те, що в Актовській
долині поховано багато скіфських царів.
Каньйон вважається єдиним в Європі, який за геолого-ландшафтним
показниками в точності повторює знамениті каньйони Північної Америки.
Ще сто років тому річка була судноплавною. Радянська влада вирішила
облаштувати тут колгоспи – русло в багатьох місцях перегородили греблями,
береги перетворили в поля. Протягом річки сповільнилося, дно замулилося,
русло заросло очеретом. Кажуть, шар мулу і бруду місцями сягає п'яти метрів,
подекуди річка перетворилася на болото, яке можна перейти вбрід. Але в
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деяких місцях ще збереглися невеликих дзюркотливі каскади і навіть
водоспади.
У 1994 році в Миколаївській області був створений ландшафтний парк
«Гранітно-Степове Побужжя», до складу якого також входить і Актовський
каньйон.
Приємно дивує не тільки краса, а й чистота цієї місцевості.
Тут росте кілька сотень видів різних рослин. Багато з них занесені в
Червону Книгу.

Носик О.Р., студентка
Науковий керівник: Гаврилова О.В.,
к.п.н., доцент, «МФ КНУКіМ»,
м. Миколаїв

СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
У статті розглядається туристична індустрія, яка являє собою
активно розвиваючу сферу світової економіки, що впливає на такі основні
галузі, як: транспортна, сільськогосподарська, будівельна, зв'язок,
виробництво товарів народного споживання. В сучасних умовах системний
аналіз особливостей розвитку ринку туристичних послуг набирає особливої
значущості у зв'язку з тим, що зміни зовнішніх факторів і умов під впливом
навколишнього середовища поступово змінюють географію туристичних
потоків. Структура туристичної галузі економіки повільно модифікується в
порівнянні з тими трансформаціями, що відбуваються у внутрішніх і зовнішніх
умовах, неналежним станом ринку туристичних послуг в зарубіжних
туристичних центрах, які є традиційними місцями відпочинку для українських
громадян.
Актуальність теми. Останніми роками і в Україні почали надавати все
більше уваги розвитку туризму. Перспективи розвитку туристичного комплексу
України багато в чому залежать від посилення державного регулювання
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туристичної сфери на загальнонаціональному рівні, яке повинне поєднуватися з
сучасною стратегією просування регіональних турпродуктів. Тому вивчення
ринку туристичних послуг є досить актуальним і важливим питанням
сьогодення.
Серед
дослідників
проблемами розвитку туризму займалися
М.П. Афанасьєв, О.О. Любіцева, В.Ф. Кифяк, І.Ю. Мальська, І.Г. Смирнов,
Л.М. Устименко та ін.
Метою цієї роботи є дослідження стану та перспектив ринку
туристичних послуг в Україні в умовах сьогодення.
Основний матеріал дослідження. Туристична галузь набуває дедалі
більшого значення для розвитку економіки та соціальної сфери в Україні,
стрімко інтегрується у світову туристичну індустрію. Поняття «туристський
ринок» не є усталеним у сучасній економічній науці.
Вченими
аргументовано
наводяться
різні його трактування.
В. Т. Балабанов і А. В. Балабанов визначають туристський ринок як сферу
реалізації туристичного продукту та економічних відносин, виникають між
покупцями і продавцями туристського продукту [1, с. 118].
Згідно з визначенням Ю. В. Темного, туристський ринок – категорія
економіки туризму, що представляє собою сукупність конкретних економічних
відносин і зв'язків між туристами, туроператорами, а також туристичними
агентами і їх контрагентами з приводу руху туристських продуктів і грошових
коштів, що відображає економічні інтереси суб'єктів ринкових відносин [2,
с. 87].
Ефективне функціонування туристського ринку можливо при дотриманні
трьох головних умов:
- вільна конкуренція серед виробників туристських послуг;
- можливість вільного вибору в споживачів туристських продуктів і
послуг;
- встановлення єдиних правил для всіх суб'єктів у сфері безпеки та
якості послуг, що надаються.
Найбільш вдалим, на наш погляд, є таке визначення. Туристичний ринок
– це система світогосподарських зв'язків, у якій здійснюється процес
перетворення туристсько-екскурсійних послуг в гроші і зворотного придбання
грошей в туристично-екскурсійні послуги. Іншими словами, туристичний ринок
– це сфера прояву економічних відносин між виробниками та споживачами
туристичного продукту. Якщо економічні інтереси виробника і споживача
співпадають, то відбувається акт купівлі-продажу туристичного продукту [3]. У
світовому сукупному експорті частка туристичних послуг становить 6 % [4,
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с. 101]. На туризм припадає приблизно 1/4 світового ринку послуг – 24 %
світового імпорту і 25 % світового експорту [5]. За обсягом це можна порівняти
лише з транспортними послугами, нерозривно пов'язаними з міжнародним
туризмом. Третина світового ринку послуг розділена величезною кількістю
інших видів послуг. Крім того, міжнародний туризм забезпечує близько 9 %
світового ВВП і 1/11 робочих місць в усьому світі [4, с. 102], що підтверджує
його значущість в соціально-економічному розвитку країн-учасниць світового
туристичного ринку і окремих їх регіонів. Україна володіє величезним
туристичним потенціалом. При відповідному рівні розвитку інфраструктури, за
оцінками експертів, вона здатна приймати в рік близько 20 млн. іноземних
туристів [5]. Однак станом на 2014 р. фактичний показник в'їзду іноземних
громадян на територію України з туристичними цілями склав трохи менше 2,6
млн. чол. Ще приблизно 6,3 млн. чол. в'їхали зі службовою метою, що можна
розглядати як показник ділового туризму – разом 8,9 млн. іноземних туристів у
рік [7].
Як бачимо, показник менше потенційно можливого майже в 4 рази.
У міжнародному рейтингу конкурентоспроможності країн у туристичному
секторі, опублікованому Світовим економічним форумом, Україна зайняла
лише 59-е місце з 133 країн, при цьому природні багатства нашої країни
оцінюються досить високо – їм присвоєно 5-й рейтинг, а об'єктів культурної
спадщини – 9-й рейтинг. Однак, у 2015 р. ситуація змінилася, був встановлений
рекорд – і в Україні побувало близько 10 млн. туристів [7]. Українська
туристична галузь ще довго буде пам'ятати кризове літо 2014 р., яке було ще
важче, ніж криза 2009 р. У серпні попит на тури впав на 25 % порівняно з
липнем. Чим більше туристичних компаній банкрутувало, тим менше ставало
довіру до туристичного бізнесу. Масове банкрутство українських туристичних
компаній було викликано як економічною кризою, так і психологією і поганим
менеджментом. Скорочення потоку туристів, стрімке зниження курсу гривні по
відношенню до долара і євро – усі ці фактори вплинули на туризм тільки
побічно, зігравши в основному психологічну роль.
На жаль, в туристичній галузі існують труднощі в побудові ефективної
системи менеджменту компаній, багато з яких не розуміють специфіку
функціонування туристського ринку, хоча мають великий досвід роботи на
ньому. Крім того, дрібні та середні туристичні компанії практично не вкладали
кошти в розвиток свого бізнесу. Незначне скорочення потоку туристів в
поєднанні з падінням курсу гривні стала лише каталізатором, що спровокував
банкрутство таких компаній. Вихід з кризової ситуації більшість фахівців у
сфері туризму бачать у реформі всієї туристичної галузі. Сьогодні потенціал
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зростання на внутрішній туризм у зв'язку з подіями в Туреччині та Єгипті
складає як мінімум 5 млн. осіб. Це стільки, скільки в 2015 р. відвідали ці дві
туристичні країни. У середньому кожний турист витрачає 1 тис. дол. на
придбання путівки і, за різними оцінками, приблизно стільки ж, перебуваючи за
кордоном. Таким чином, якщо спрямувати цей туристичний потік на
внутрішній туризм України, то загальний приплив коштів у туристичну галузь,
взагалі в економіку країни, дасть разове збільшення ВВП більш ніж на 70 млн.
грн.
Рівень розвитку в'їзного туризму багато в чому залежить від фінансових
вкладень в нього, і в цьому відношенні Україна перебуває в невигідному
положенні із-за військових подій на Сході України та на території окупованого
Криму, більш істотного фінансування, ніж в країнах із сприятливими умовами
для розвитку туризму. На національному рівні найкраще ефективний розвиток
туризму досягається шляхом підготовки регіональних планів, які визначають
характер, сильні сторони і пріоритети для внутрішнього туристичного ринку.
Необхідні рамки і кількість заходів кожного регіонального плану визначаються
різними факторами, включаючи розмір району, розташування і склад його
туристичних активів, існуючу інфраструктуру, наявність розвинених
туристичних продуктів [3].
Роль держави у стимулюванні розвитку ринку туристичних послуг на
рівні регіону зобов'язана здійснюватися за допомогою таких напрямків, як:
- послідовне реформування нормативно-правової бази в регіоні з
регулювання сфери туристичних послуг та суміжних з ними галузей
економіки;
- постійне проведення природоохоронних заходів на території регіону;
- вирішення питання щодо забезпечення екологічності;
- здійснення постійного моніторингу регіонального ринку туристичних
послуг, інтерпретація отриманих результатів для формування системи
ефективних способів впливу держави на процес розвитку ринку
туристичних послуг регіону;
- обґрунтування та реалізація концепцій і програм стимулювання припливу
інвестицій на регіональний ринок туристських послуг;
- вдосконалення наявної туристично-рекреаційної інфраструктури в регіоні
шляхом здійснення проектів з використанням механізму державноприватного партнерства;
- формування системи заходів, спрямованих на безпеку життя і здоров'я
туристів, а також по забезпеченню схоронності їх майна на території
приймаючого регіону;
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- створення іміджу регіону шляхом проведення міжрегіональних та
міждержавних виставок і ярмарків в якості території із сприятливим
інвестиційним кліматом, розташовує до проведення відпочинку та
розвитку туризму.
Реалізація даних напрямів сприятиме подальшому розвитку
регіонального ринку туристичних послуг, а також стимулюватиме комплексний
розвиток суміжних галузей.
Висновок: Розвиток туристської діяльності необхідно розглядати в
контексті заходів, що здатні вирішити соціально-економічні проблеми в країні,
а також забезпечити гідне становище України порівняно з іншими
привабливими для відвідування туристами світовими країнами. Змінні фактори
і умови розвитку туризму вимагають реального та своєчасного їх урахування
при розробці та реалізації регіональних програм розвитку.
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СТУДЕНТСЬКИЙ ХАРЧ НАШОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Усі люди люблять поїсти, хтось більше, хтось менше, але всі їдять для
підтримки тонусу. Студенти – це теж люди, вони хоч і не завжди з грошима,
але поїсти, як і поспати, хочеться завжди.
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Питання як і чим харчуватися студентові, щоб зберегти здоров‘я, виникає
у всіх молодих людей нашого міста, країни, усього світу, з перших днів
проживання далеко від дому.
Студенти – найбільш динамічна частина нашого суспільства. Сучасний
студент зовсім не обов'язково повинен бути «ботаніком» і просиджувати довгі
години в бібліотеці, тим більше, що всю необхідну інформацію він може
отримати в будь-який час і в будь-якому місці з Інтернету. Проте, навчання
займає багато часу, плюс спілкування з друзями та особисте життя, тому
говорити про збалансоване харчування студента не доводиться, особливо, якщо
він вчиться далеко від дому.
Мета нашої наукової розвідки – дослідити та з‘ясувати, чим харчуються
студенти нашого університету в гуртожитках, які живуть в іншому місті далеко
від батьків.
Студентів чекають нові навчальні будні і зовсім інший розпорядок життя,
ніж раніше. Раніше про приготуванні їжі дбали батьки, а тепер студенту, який
поїхав вчитися в інше місто, самому доводиться думати, що він їстиме. Багато
нехтують нормами здорового харчування: одні в силу браку часу на
приготування повноцінних страв, інші – через нестачі бюджету.
Особливості харчування студентів полягають в тому, що через
відсутність чіткого розпорядку дня, контролю з боку батьків і збільшеного
навантаження харчуванню відводиться другорядна роль. Багато їдять на бігу, у
поспіху, часто всухом'ятку, використовують напівфабрикати для прискорення
процесу приготування, нехтують сніданком, або взагалі переходять на буфетне
меню.
Отже, з усього вище сказаного можна виокремити з якими проблемами
стикається студент.
По-перше, постійна нестача грошей на продукти. Навіть якщо гроші є –
студентський вік часто спонукає до нерозумних витрат. По-друге, невміння
готувати правильну їжу, постійна «сухом‘ятка», бутерброди і булочки,
вимушене сироїдіння. По-третє – як правило, необлаштована кухня і
відсутність базового запасу продуктів. Усім відома прописна істина, коли
студенти голодні, то всі його думки про їжу, а не про навчання.
Чимало людей мають проблеми зі шлунком саме в студентські роки. А
також страждають різними захворюваннями шлунково-кишкового тракту,
мають порушення обміну речовин, підвищену стомлюваність та інше. Щастить
тим, хто живе з мамою – вона і приготує, і з собою дасть, щоб було чим
перекусити.
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Серед студентів нашого університету було проведено опитування і було
з‘ясовано, що, крім граніту науки, гризе студент, а також подумати, як
допомогти бідному студенту прожити на одну стипендію. Отже, що їсть
студент.Вдалося з'ясувати, що студенти діляться на три категорії.
Перша категорія економить час на готуванні і активно їсть «Доширак і
Роллтон», суп в пакетах, чебуреки, сосиски з макаронами, пельмені, вареники,
салат «Мариноване сало». Також люблять їсти смажену картоплю. А усі страви
студенти полюбляють поливати соусом. Усім відомий соус – кетчонез, який
складається усього з двох інгредієнтів – кетчупу та майонезу. І звичайно ж до
харчового раціону студентів входить кебаб.
Друга категорія, до якої увійшли, в основному, представниці прекрасної
половини студентства, у міру сил і можливості намагається харчуватися
здоровою їжею. Вівсянка, гречка, рис та овочі займають лідируючі позиції,
мабуть, через відносно невисоку вартість.
Третя категорія – це категорія дуже цікава, вона займається полюванням –
«стріляє» їжу у сусідів по гуртожитку. Результат «полювання» може виглядати
наступним чином: картопля, цибуля, морква, декілька яєць, помідори з
огірками, хліб, чай, цукор, якщо трапляться щедрі сусіди, то і банку тушонки
дадуть. І взагалі, якщо походити по всьому гуртожитку, то можна зібрати
гарний пакет з їжею, що на тиждень вистачить харчуватися.
Таким чином, студентська їжа повинна бути недорогою, ситною і
нескладною в приготуванні, при цьому досить корисною, щоб не зіпсувати
шлунок на все життя. До отримання диплома будь-яка людина, що пройшла
студентську школу життя може приготувати десять страв з двох картоплин,
одного яйця і з плавленого сирка «Дружба».
Cписок використаних джерел:
1. Богушева В. И. Технология приготовления пищи: учебное методическое
пособие/ В. И. Богушева. М.: ИКЦ «Март» Ростов-на/Д: Изд. центр.
«Март», 2005. – 320 с.
2. Грищенко І. М. Дієтичне харчування: навчальний посібник для студентів
вищих навчальних закладів / І. М. Грищенко, Н. М. Кравчук. – К.:
КНТЕУ, 2003. – 288 с.
3. Доцяк В. С. Українська кухня: технологія приготування страв: підручник
/ В. С. Доцяк. – К.: Вища школа, 1995. – 550 с.
4. Шумило Г. І. Технологія приготування їжі: навч. посібник / Г.І. Шумило.
– К.: Кондор, 2003. – 506 с.
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5. 5 способов накормить студента без ущерба для кошелька и здоровья
[Электронний ресурс] – Режим доступу: http://www.aif.ru/food/36121. –
Назва з екрана.
6. Для студентов меню одного дня [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.1001eda.com/recepty-dlya-studentov-menyu-odnogo-dnya#.
–
Назва з екрана.
7. Как питаться студенту [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://doktorshen.ru/pitanie13-stydent/. – Назва з екрана.

Пустова А.С.,магістранта
Науковий керівник:Машкова О.В., к.г.н.,
доцент, Херсонського державний
університет, м. Херсон
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ
ІНДУСТРІЇ США
Туризм характеризує певний вид життєдіяльності людини. Він, власне,
відображає переміщення людини в іншу місцевість або країну, континент, що
не є його звичайним місцезнаходженням або місцем проживання і, що
відрізняється за своїми природними, природно-антропогенними та суспільноісторичними
рекреаційно-туристичними
ресурсами.
Завдяки
своєму
географічному положенню та природно-ресурсному потенціалу Сполучені
Штати Америки визначаються активним розвитком туризму та рекреації.
Подорожувати по США можна цілий рік. У цій країні все створено і
працює для людей. Цей туристичний напрямок вибирають туристи всіх вікових
категорій і різного достатку. У середньому турпотік в Штати щорічно зростає
на 20-30%.
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За даними Всесвітньої туристської організації (UNWTO) США за рівнем
прибутковості туристичного сектора займають перше місце у світі ($ 116
мільярдів), а за кількістю туристів – друге місце (69,8 мільйони чоловік) [4].
Також у країні упродовж року відбувається багато різноманітних
фестивалів, конкурсів, ярмарок, шоу-програм, про які можливо детально
ознайомитися саме завдяки подієвому календарю країни на 2017 рік [2].
США – країна з великою історією, де за довгі роки деякі об‘єкти набули
звання об‘єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Всього в повному списку
всесвітньої спадщини на 2016 рік значиться 1052 об'єктів, тобто частка об'єктів
США в світі – 2,1%.
З 22 об'єктів всесвітньої спадщини в США: 9 культурних та 13 природних
об'єктів. 2 культурних об'єкта визнані шедеврами людського генія і 10 об'єктів –
природними феноменами виняткової краси і естетичної важливості.
Національний парк Еверглейдс знаходиться в Списку всесвітньої спадщини, що
перебуває під загрозою.
Наявність мальовничих місць сприяє розвитку цієї сфери, орієнтованої на
використання саме природних ресурсів – у країні створено більше 350
національних парків і заповідників загальною площею понад 30 млн га, які
мають світову славу і приймають до 300 млн туристів за рік. Завжди багато
відвідувачів у Єллоустоні, Великому Каньйоні, Каньйонленді, Ачезі, Титані,
Ґлешієрі, Олімпіку, Йосеміті, Мамонтовій печері та на територіях багатьох
інших цікавих об'єктів.
Особливістю країни виступає Єллоустон – найстаріший національний
парк США і світу, заснований у 1872 р. Єллоустон розташований у північнозахідній частині штату Вайомінг на висоті 2 300 м. Його площа – 900 тис. га.
Щороку до парку приїздить до 3 млн туристів. Їх приваблюють Мамонтові
гарячі джерела з терасами і знаменита долина гейзерів, де найбільший інтерес
викликає гейзер Олд Файтфул, який через кожні 80 хвилин викидає фонтан
води на висоту майже 100 м. Не менш цікаве і високогірне озеро Єллоустон з
однойменною річкою, що витікає із нього й утворює мальовничий каньйон із
ланцюгом водоспадів.
До найвідоміших суспільно-історичних рекреаційно-туристичних
ресурсів США, що увійшли до списку світової спадщини ЮНЕСКО, відносять:
Індепенденс-холл (1732 – 1753), Статуя Свободи (1886), Садиба
Монтічелло та університет штату Вірджинія в місті Шарлотсвілль (XVIII –
XIX ст.), Історична пам'ятка Кургани Кахокії (VII - XIII ст.), Фортеця ЛаФорталеза та історична частина міста Сан-Хуан на острові Пуерто-Рико (XV XIX ст.), Національний історичний парк Чако (850 – 1250), Національний парк
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Меса-Верде (1906), Монументальні земляні споруди Поверті-Пойнт, Індійське
поселення Таос-Пуебло (1000 – 1450) [3].
Однією з перспектив розвитку туризму США, цікавих і проблемних сфер
застосування інформаційних технологій можна запропонувати, так званий,
туризм майбутнього – віртуальний туризм. Це різновид комп'ютерних
онлайнових ігор, які нині, за деякими оцінками, використовують майже 300
млн осіб, а доходи становлять декілька мільярдів доларів. Один з онлайнових
"світів", поширений останнім часом, – так зване "Інше життя" (англ. "Second
Life").
"Інше життя" надає значні можливості для віртуального туризму.
Віртуальна подорож дає змогу детально ознайомитися з витворами мистецтва,
що зберігаються у світових музеях, їх будівлями і усіма деталями.
tinet.ita.doc.gov– це відомий американський веб-сайт, який слугує
головним сайтом міністерства туризму в країні. Використовуючи ресурси
даного сайту, кожен може детально ознайомитися з подорожами і
консультативною радою з туризму, національною туристичною стратегією,
законом просування подорожей та принципами туристичного експорту та
імпорту [1].
Таким чином, у цілому країна має все необхідне для подальшого розвитку
туризму: природні умови, історико-культурні ресурси, інноваційні методи
ведення туристичної діяльності, високорозвинену туристичну інфраструктуру.
Список використаних джерел:
1. Офіційний сайт міністерства туризму США [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://tinet.ita.doc.gov. – Назва з екрана.
2. Свята та події США [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://tonkosti.ru – Назва з екрана.
3. Офіційний сайт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://ru.unesco.org – Назва з екрана.
4. Офіційний сайт Всесвітньої туристичної організації [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www2.unwto.org/ru. – Назва з екрана.
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РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ТУРИСТІВ
У М. МИКОЛАЇВ
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 ресурсів, не достатня увага з боку
органів місцевої владидо цієї галузі. Не втілюються в життя в повному обсязі
Програма розвитку туризму в регіоні на 2014-2016 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.
На сайті Головного управління статистики Миколаївської області вказана
інформація, що протягом 2015 року суб‘єктами туристичної діяльності
прийнято 7464 туристів, з них іноземних не було, також їх не було і в 2014 році,
у той час кількість туристів-громадян Миколаєва, які виїжджали за кордон
склало 6631особу, а внутрішніх туристів було 833, кількість екскурсантів
становила 577 осіб.
Тому виникає необхідність в створенні сприятливих умов інвестування.
Тобто, ефективність функціонування туристичної Миколаївщини пов‘язана з
реалізацією великих комплексних інвестиційних проектів, які будуть
стосуватись спортивної, розважальної, лікувальної, оздоровчої бази, зокрема
побудови нових басейнів, тенісних кортів, розважальних комплексів,
ресторанів, оздоровчих центрів, тощо.
Але не можна сказати,що нам немає чого показати іноземним
туристам.Так, до Миколаєва ще не дійшла хвиля бурхливого життя, яка уже
накриває такі міста як Київ, Одеса, Харків , Дніпро – у нас все спокійно та
просто, адже кожне місто дихає в своєму темпі.
У Миколаєві не поспішають зносити старі будівлі і будувати на їх місці
нові або "одягати" архітектурні пам'ятники в скло і дзеркала. Правда і
реставрувати старі будівлі в Миколаєві не поспішають. Тому архітектурна
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краса міста – це краса літньої людини, у якої за спиною велике героїчне
легендарне життя.
Декілька прикладів того, що можна стовідсотково показати іноземним
туристам. Розпочати слід з Музею суднобудування і флоту, адже саме він є
візитною карткою нашого міста і саме він єдиний в нашій державі музей
суднобудування. Музей розкаже та покаже як саме створювалося наше місто.
Ми маємо ще Миколаївський обласний музей імені В.В. Верещагіна та
Краєзнавчий музей, але не всі туристи полюбляють відвідувати музеї, тому ми
пропонуємо відвідати центр Миколаєва, головну вулицю міста – Соборну, на
якій можна побачити безліч цікавинок, про які може розповісти екскурсовод. Та
слід прогулятися і старим яхт-клубом, який до речі є найстарішим яхт-клубом в
Україні. На нашу думку, іноземним туристам варто відвідати ще одне
прекрасне місце, це Миколаївський зоопарк, який є кращим в Україні та який є
одним із кращих та знаних в Європі.
Звичайно, що іноземним туристам потрібно буде зупинитись десь на
ночівлю, у Миколаєві це може бути бізнес-готель Reikartz Рівер, готель
Пілігрим, готель Україна, готель Турист, готель Інгул.
З закладами харчування проблем також не буде. Миколаїв має безліч
ресторанів, кафе, барів, піццерій, закладів швидкого харчування, а для молодих
іноземних туристів, які полюбляють розважатися вночі, є і клуби.
Отже, Миколаїв має величезний ресурсний потенціал для іноземних
туристів, тому вважаємо, що слід розвивати наше місто, створювати нові
проекти, вносити інновації, робити все для того, щоб наше місто процвітало в
майбутньому та приваблювало багато туристів. Треба створити інформаційний
центр туризму, який забезпечить туристів підтримкою та буде початком
подорожі туристів по Миколаєву.
Список використаних джерел:
1. Головне управління статистики у Миколаївській області. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.mk.ukrstat.gov.ua/ . – Назва з екрана.
2. Музей суднобудування та флоту [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.museum.mk.ua/2016-01-25-15-13-20/muzej-sudnobuduvannya-taflotu. – Назва з екрана.
3. Миколаївський зоопарк. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zoo.nikolaev.ua/– Назва з екрана.
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СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ ЯК ІНФОРМАЦІЙНИЙ
ВЕКТОР У СИСТЕМІ ТУРИЗМУ
Патріотичне виховання дітей та молоді – найактуальніше питання
сьогодення [7]. Особлива роль у формуванні патріотичного світогляду
належить саме бібліотекам. Головними завданнями є виховання любові і
дбайливого ставлення до рідної землі, – своєї «малої Батьківщини», її історії,
природи, поваги до національних традицій, культурних цінностей. Щоб посправжньому любити рідний край, його слід добре знати, необхідно вивчати
історію, мову, культуру. У зв‘язку з цим пріоритетним напрямом патріотичного
виховання в бібліотеках для дітей є краєзнавство та туризм.
Коли ми говоримо про краєзнавство взагалі, то в першу чергу уявляємо
собі збір та систематизацію різної інформації про свій край, його видатних
людей, визначні пам'ятки. Але як розповісти про це юним користувачам
книгозбірні, щоб їм було цікаво? Співробітниками Херсонської обласної
бібліотеки для дітей імені Дніпрової Чайки було знайдено таку форму подачі
матеріалу, яка пробуджує у дітей зацікавленість до всебічного вивчення рідного
краю.
Окрім давно знайомих форм роботи, таких як бесіди, зустрічі з відомими
людьми краю та фахівцями, віртуальні мандрівки та екскурси, працівники
бібліотеки практикують комплексні, інноваційні форми бібліотечноінформаційного обслуговування, на деяких з них зупинимося.
Першим масштабним трирічним проектом, організаторами та
учасниками якого стали Херсонський обласний центр зайнятості, Управління
освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації, Управління культури
облдержадміністрації, Херсонська обласна бібліотека для дітей імені Дніпрової
Чайки був обласний інноваційнийпроект із профорієнтації шкільної молоді
«ПрофіСтарт: юні обирають майбутнє» [5].
Цей проект з профорієнтації молоді покликаний привернути увагу юного
покоління до рідного краю, показати потужні можливості, перспективу стати
частиною його майбутнього. Адже рекреаційно-туристичні, агротехнічні та
промислові ресурси нашої області потребують рук майстрів-фахівців нового
покоління.
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Досліджуючи ринок професій рідного краю учасники проекту здійснили
екскурсії на підприємства, до організацій та установ свого міста, села,
зустрілися з представниками різних професій, взяли в них інтерв‘ю,
підготували нариси, професіограми, відео- та слайд-презентації, буклети,
флаери, зробили фото та відеорепортажі, відвідали майстер-класи [4].
Даний проект засвідчив, що серед найбільш потрібних професій є
професія «агент з організації туризму».
Незабутні враження залишились від подорожі до комплексу «Зелені
хутори», туристичного агентства «Навколо світу». Важливою складовою
частиною у цій роботі була рекламна акція.
Найголовнішим досягненням проекту стало створення спільного
інтерактивного ресурсу «Карта професій Херсонщини», який є гарним
подарунком не лише для майбутніх абітурієнтів Херсонщини, а й України в
цілому. Саме у блогах команд, які є складовими «Карти...» кожен охочий зможе
знайти актуальні матеріали про обрану професію серед яких: нариси, буклети,
відео, професіограми, списки навчальних закладів та багато ін. [6].
Наступний проект – це розробка набору з семи настільних карт «Ігри
патріотів Херсонщини» [3]. Ці ігри допомагають учням більше дізнатися про
свій регіон. Вони розраховані на дітей різного віку, і кожна з них має свою
тематику і оригінальну форму організації ігрового процесу.
Для учнів 8-9 класів створено 2 гри: «Літературний круїз» та «Етнічний
калейдоскоп Херсонщини».
Для 6-7 класів – зроблені «Херсонські ерудит-мандри», «Мистецька
палітра Херсонщини» та «Лицарі Таврійського краю».
І для учнів 1-5 класів створені ігри «У пошуках знайомих незнайомців» та
«Зелене диво Херсонщини».
Використовуючи ігри для дозвілля та розвитку пізнавальних здібностей
дітей, подорожуючи віртуально, надаємо можливість краще пізнати і полюбити
край, в якому вони живуть, прищепити їм повагу до культурних і духовних
цінностей, підштовхнути до самостійного вивчення свого регіону. Цим самим
спонукаємо до подорожей не лише краєм, а й іншими цікавими куточками
нашої планети.
Найактуальнішою сьогодні стає необхідність розвитку на Херсонщині
туристичної галузі за напрямками: зелений, сільський, агротуризм. Ініціатори
та організатори обласного інвестиційного проекту розробили програму,
виконання якої дасть можливість вивчити питання масштабно. Національнопатріотичне виховання у цьому проекті має пріоритет, а також, досліджуючи
рідний край учні поглиблять свої знання з історії та сучасності Херсонщини,
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знайдуть потенціально-привабливі туристичні об‘єкти, можливо зацікавляться
туризмом, як бізнес-напрямком, майбутньою професією. Важлива місія проекту
– створити інформаційний банк даних щодо туристичної привабливості області
для подальшого його використання у всесвітній мережі Інтернет.
Цей проект має на меті створення сприятливих умов для творчого,
інтелектуального і духовного розвитку школярів.
На всіх етапах організації проекту (а їх три – організаційний, навчальнодослідницький та підсумковий) учні-учасники будуть виконувати різноманітні
завдання: визначатимуть цікаві туристичні об‘єкти та складатимуть
туристично-екскурсійні маршрути по районах/містах, організовуватимуть літні
експедиції за прокладеним маршрутом і відвідуванням визначених місць з
метою їх фото та відеозйомки, укладатимуть «туристичні путівники» – у формі
веб-сторінки у блозі проекту, розроблятимуть PR-кампанію власного
екскурсійного маршруту та туристичних об‘єктів.
Навесні 2016 року у Херсонській області стартував інноваційний проект
для учнівської молоді із символічною назвою «Обласний профіквест
«В долонях степу і Дніпра». Його організаторами стали Херсонський обласний
центр зайнятості, управління культури, управління освіти і науки, департамент
зовнішньоекономічної діяльності, туризму та курортів, департамент з питань
внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної державної
адміністрації, КЗ «Херсонська обласна бібліотека для дітей імені Дніпрової
Чайки Херсонської обласної ради» та Херсонське обласне відділення Спілки
сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні [1; 2].
У квітні із творчих старшокласників сформовано двадцять команд (по
одній у кожному районі області й у містах Херсоні та Новій Каховці). 12 травня
після урочистої частини відкриття проекту учнівська молодь відвідала серію
майстер-класів, тренінгів та бібліографічних оглядів, де під керівництвом
досвідчених спеціалістів дізналася про історію та природні багатства краю,
бібліотечно-бібліографічні джерела і ресурси, завдяки яким можна поглибити
знання про Херсонщину.
Профіквестовці досліджують та вивчають історію свого краю, а потім
через цікаву презентацію мають на меті зробити її привабливою для туристів і
цим самим долучитись до її поширення.
Особливо популярним і навіть доречними для літніх вакацій стали
мандрівки – як одноденні, так і з ночівлею, завдяки яким учасники проекту
«спробували на собі» всі переваги обраного маршруту. Підлітки із
Нижньосірогозького району відкривали таємниці кургану Огуз, а команда із
Каховщини здійснила похід до Любимівського городища, де дослідила
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пізньоскіфську культуру і навіть знайшла рештки давнього посуду. «Юні орли»
з Бериславщини» відвідали старовинну фортецю і разом з тим пам‘ятку
козацької слави Кизи-Кермен, «Веселі туристи» із Чаплинки рушили степовим
краєм через Лемурійське «рожеве» озеро до Сиваша.
Скадовчани спочатку розробили, а потім пройшлися туристичним
маршрутом від селища Лазурного вздовж Устричного озера та Софіївського
гирла через косу Левкіна до коси Глибокої і мису Джарилгач. Результатом
їхньої праці стала чудова відеоподорож, з якою можна ознайомитися на блозі
проекту [1]. Охоче консультував цю команду член Національної спілки
краєзнавців, член Національної спілки журналістів, автор біля 30 книг про
Скадовський район Олег Лиховид.
Завдяки прогулянкамрідним містечком або селищем у супроводі добре
обізнаного в темі екскурсовода новокаховчани побачили унікальні «кам‘яні
вишиванки міста» й дізналися, що їхнє місто є пам‘ятником містобудування, а
юні херсонці відкрили дивовижі Херсонської фортеці історичного центру. І,
звичайно, всі туристичні бригади досліджували та відвідували пам‘ятники
свого міста та селища, встановлені на честь воїнів, історичних діячів та
видатних подій, а також залюбки відзначили у своєму маршруті оригінальні
скульптурні композиції, наприклад, кавуну та гарбузу у Голій Пристані.
Про пройдені маршрути та власні знахідки юні дослідники разом із
керівниками звітують на головному блозі проекту [1] та у власних блогах.
Таким чином, завдяки участі у проекті підлітки по-новому побачили
рідне місто чи селище, дізналися про його історію, природні багатства, знаних
краян.
Проекти сприяють не лише розвитку туристичної справи на Херсонщині,
але й патріотичному вихованню молодого покоління – спонукають його
пишатися своїм краєм, а в майбутньому – працювати задля його добробуту.
Тож запрошуємо всіх бажаючих долучитися до нашої ідеї та краще
пізнати таврійський край!
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ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ РИБАЛЬСТВА, ЯК ОДНОГО З ВИДІВ
ВІДПОЧИНКУ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА МИКОЛАЄВА ТА ЙОГО
ОКОЛИЦЯХ У РАМКАХ ПРОЕКТУ «#М_ТУР»
Географічне положення Миколаєва завжди спонукало до рибного
промислу і, на сьогоднішній день риболовля і рибальський туризм вважається
одним з найбільш захоплюючих і доступних видів активного відпочинку, бо
ним можна займатися цілий рік, чим власне він і приваблює більшість чоловіків
та навіть жінок.
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Серед рибалок існує категорія, яка вважає цей вид відпочинку хобі, інша
відноситься до нього як до спорту, а також і ті, хто займається риболовлею на
професійному рівні, і для них – це вже безпосередній спосіб заробітку, але все
ж, більшість рибалить заради власного задоволення.
Метою нашого дослідження, було визначення найпопулярніших місць
для рибної ловлі в місті Миколаєві та на його околицях.
Перше місце в складеному нами списку займає Миколаївська набережна,
яка знаходиться на річці Інгул між двома мостами Інгульским та Пішохідним,
місцеві її ще називають Нижнім БАМом, вона є одним з найпопулярніших
місць для рибної ловлі, завдяки тому, що розташована в самому центрі міста,
має цілодобове освітлення, а також є можливість рибалити увесь рік та на різні
види снастей, але все ж найголовнішою її перевагою є глибини від 3 до 15
метрів.
У цьому місці є можливість упіймати такі види риб: тарань, карась (
срібний та золотистий), короп, підлящик, густера, уклейку та, звичайно ж,
бичка.
Другим у нашому списку буде півострів Аляуди, який омиває річка Інгул,
він є одним з найпопулярніших і найперспективніших місць для риболовлі в
межах міста Миколаєва. Ця територія добре підійде як для любителів вудки
поплавця, так і для донної ловлі (фідер), так як має максимальну глибину до
десяти метрів. Також в цій місцевості є можливість половити за допомогою
кивка мирну рибу з понтонного мосту, або спробувати своє щастя блесною в
пошуках судака восени. Риболовля на Аляудах починається з початку березня і
триває до глибокої осені. У цьому місці є можливість упіймати такі види риб:
карась, тарань, уклейка, короп, бичок, лящ, товстолоб, білий амур, судак, сом,
густера.
Ділянка річки Інгул від мікрорайону Соляні до Північного досить помітне
місце, яке відвідують багато рибалок нашого міста, глибина на цьому місці
досягає семи метрів. Деякі рибалки будують містки для більш комфортної
риболовлі, а інші рибалять з берега. Рибу, на цій ділянці річки можна ловити
впродовж року, але все ж, основна частина рибалок ловлять починаючи з
ранньої весни та до глибокої осені, але є і ті, які ловлять тарань з під льоду на
мастирку.
Головним аспектом розвитку та підтримання рибальства в нашому регіоні
є просування спортивної риболовлі за принципом «Спіймав – відпусти!»,
своєчасне реагування на браконьєрство зі сторони рибної охорони та покарання
відповідно до законів України, регулярні перевірки акваторії міста і області на
наявність сіток та інших заборонених предметів. Проведення систематичного
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зариблення акваторії міста Миколаєва та його околиць в обов‘язковій
присутності рибних патрулів. І також те, що дуже важливо, припинення
скидання в річки промислових та комунальних стічних вод, які негативно
впливають на річкову флору та фауну, так як більша частина провини за
знищення водної екосистеми лежить сама на людях.
Список використаних джерел:
1. Закон України «Про рибне господарство, промислове рибальство та
охорону водних біоресурсів» Україні [Електронний ресурс]. – Режим
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(Дата звернення – 20.10.2016).
Руденко Л. В., студентка
Науковий керівник: Г. Г. Бородіна,
к.і.н., доц.ВП «МФ КНУКіМ», м. Миколаїв
СУЧАСНІ ПРОЕКТИ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОУНБ ІМ.ОЛЕСЯГОНЧАРА НАЦІЛЕНІ
НА ПОПУЛЯРИЗАЦІЮ ТУРИЗМУ В РЕГІОНІ
Херсонщина – справжня перлина степового краю України, унікальний
природний комплекс, що поєднує в собі піщані пустелі, великі ліси, мальовничі
річки, ласкаві теплі хвилі Чорного та Азовського морів. Херсонська область –
один з найбільш екологічно чистих регіонів є родзинкою туристичного та
рекреаційного комплексу України.
З метою популяризувати туризму в нашому краї, Херсонська ОУНБ
імені Олеся Гончара почала відшукувати нестандартні шляхи донесення
інформації до нових поколінь туристів та екскурсантів, завдяки створенню та
реалізації сучасних проектів, щоб в майбутньому перетворити бібліотеку в
значний екскурсійний об‘єкт на Херсонщині.
Маючи на меті вищесказане в 2012 році працівники Регіональноінформаційного центру бібліотеки почали працювати над проектом екскурсій
нового покоління «Міфи та бувальщини міста «Річкової зірки»: на Бельведері
бібліотеки (бельведер – «чудовий вид на щось»). Запропонований бренд –
«Херсон – місто Річкової зірки» цілком відштовхується від реальності, адже
«Річковою зіркою» можна називати Херсонську фортецю через характерну
променисту форму її равелінів. Оскільки бібліотека знаходиться на високому
ВП «МФ КНУКІМ»
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березі Дніпра саме на території колишньої Херсонської фортеці, то з‘явилася
можливість представити саму будівлю бібліотеки у вигляді цікавого
екскурсійного об‘єкта з бельведером. Кращої публічної споруди для чудового
кругового огляду з дніпровських круч у місті просто немає, а більшість цікавих
історичних об‘єктів старовинного Херсона дуже добре видно з четвертого
поверху книгозбірні.
Створений проект дає можливість побачити кращий бельведер у місті під
час екскурсій нового покоління, у супроводі екскурсоводів-аніматорів з
бібліотеки та партнерських громадських організацій. У зв‘язку з цим був
розроблений пакет «бельведерних» екскурсій, під час яких використовується
технологія «змішаної реальності», тобто після споглядання, наприклад,
залишків пивзаводу ХІХ століття, що нагадують старовинний замок,
пропонуємо переглянути уривки з фільму «Америкен бой», який знімали саме
на цьому місці. Причому, час перебування біля екранів не перевищує кожного
разу 5 хвилин. За час перегляду, екскурсанти долають майже 1 км коридорів та
сходів книгозбірні.
Розроблено більше десяти видів «бельведерних» екскурсій – «Олександр
Суворов і Таврія», «Література і мистецтво в Таврії», «Сліди європейських
героїв у Таврії», «Таврія в об‘єктиві», «Херсон спортивних героїв і чемпіонів»
та ін.
Однак, найбільш популярними на сьогоднішній день є:

«Адміралтейство»
Адміралтейство в Херсоні? Навіть для багатьох молодих херсонців таке
твердження здається незвичайним. Однак місто в дельті Дніпра недарма
називають колискою Чорноморського флоту – перше Чорноморське
Адміралтейство було саме в Херсоні, причому всередині фортеці. І з Херсоном
пов‘язано чимало імен адміралів: від знаменитих Федора Ушакова та Дмитра
Сенявіна до напівзабутих – Марка Войновича і Карла Генріха Нассау-Зігена. З
Бельведера, зокрема, можна побачити навіть місце, де в Адміралтействі стояв
шляховий палац Катерини II.

«Українське козацтво в Таврії»
Власне, у Таврії українське козацтво і зародилося. Екскурсія, зокрема,
пояснює, чому 500-річчя українського козацтва святкувалося саме в одному з
сіл Херсонської області, скільки було в Таврії паланок Війська Запорізького,
скільки Січей збереглися і багато іншого. З Бельведера можна побачити місце,
яке прояснює той факт, чому першим гербом Херсона був герб козацького
полку. Під час екскурсії проводиться тестування на схильність до козацького
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способу життя.

«Херсонська Фортеця»
Бельведер знаходиться в найкрасивішому місці Херсонській Фортеці, на
високому березі Дніпра. І весь Херсон, до порівняно недавнього часу,
групувався своїми передмістями навколо величезної (100 га) фортеці. Чому
виникла ця єдина Катерининська фортеця на півдні України, про її унікальні
особливості, непросту долю в бувальщинах і міфах розповідає ця екскурсія.

«Херсон фестивальний»
Екскурсія знайомить з численними фестивалями, які є культурним
різноманіттям життя Таврії в останні роки. Спектр їх досить широкий: музичні,
театральні, фольклорні, є навіть фестивалі кіно, художнього текстилю,
сучасного мистецтва. Один із екзотичних фестивалів на Херсонщині
присвячений смугастому символу південного краю – кавуну.

«Чумацтво в Таврії»
Феномен чумаків залишив настільки глибокий слід в українській історії,
що навіть Галактика в нашій країні називається Чумацьким Шляхом. Але тільки
в Таврії Чумацький шлях можна спостерігати не тільки на небі, на землі. Де і
які можна побачити сліди чумацьких подорожей, дізнаються ті, що
відправляться за обозом чумаків по Бельведеру. Але на цей раз не за сіллю, а за
враженнями.
Отже, Херсонська ОУНБ імені Олеся Гончара – це не стандартний
типовий «заклад культури», місце, де працюють дійсно творчі, захоплені своєю
справою люди, яких цікавить усе нове й незвичайне і тому з жовтня 2012 року
було розроблено мистецький молодіжний проект «Арт-Підвал», що згуртовує
творчу молодь не лише Херсону, а й з інших міст України, і навіть за її межами
завдяки організації сучасних заходів. Особливістю даного проекту є місце, де
проходять арт-паті – «катакомби бібліотеки». Саме в цьому дивному і
загадковому підвальному приміщенні збирається нестандартна молодь,
частенько гучноголоса, з метою показати свій талант, або подивитись на талант
інших, поспілкуватись, поділитись враженням від побаченого та просто весело
провести свій час.
Гучними заходами «Арт-Підвалу» були:
Виставки сучасного мистецтва – «От мала до велика», «Чотири стихії»,
«Вимикач свідомості», «Творчість з‘єднує», «Територія Samoвираження»,
«Формула горизонту», «Космос далей та близький».
Ці виставки викликали неабиякий інтерес у молоді Півдня України
(учасники були з Херсону, Одеси, Миколаєва). Тут представили свої роботи
ВП «МФ КНУКІМ»
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декоратори, дизайнери, юні художники, графітісти, художники стріт-арту та
боді-арту, керамісти, фотографи, які своїми витворами показали, як вони бачать
світ сьогодні і в якому образі його можна уявити завтра. Найбільш вражаючими
для відвідувачів були інсталяції fluoro-дизайну, зроблені з використанням
різних матеріалів (нитки, тканини, пінопласт, прядиво, флуоресцентні фарби та
ін.), що мають властивості світитися при світлі ультрафіолетових ламп. Окрім
того, виставки сучасного мистецтва супроводжуються чайними церемоніями та
серіями майстер-класів від професіоналів, де бажаючі можуть навчитися
робити те, що зацікавило їх на виставці.
Літературно-мистецькі фестивалі – «Ніч в бібліотеці» та «Хроніка
часу».
Ми об‘єднали сучасне мистецтво та поезію молодих авторів, які приїхали
до нас з різних міст України, Росії, навіть з Німеччини. Ці заходи не тільки
сподобалися відвідувачам книгозбірні, а й надихнули до творчості інших.
Рок-концерти
На нашій рок-сцені виступали як музиканти-початківці, так і вже відомі
рок-гурти Херсонщини та Криму. Ці виконавці просто запалювали зал своєю
енергією, музикою, піснями. Доповненням рок-концертів були книжковоілюстративні виставки, виставки звукозаписів рок-музики, завдяки яким можна
було дізнатися про цікаві факти цього музичного жанру та історію його
зародження.
На майбутнє плануємо проводити «Арт-Підвалі» – рок-концерт
«Rokoманія в бібліотеці», танцювальний батл «My life break dance» та виставку
сучасного мистецтва «Дракон Сходу» разом з вечіркою «Япона-паті».
Таким чином, аналізуючи вищесказане, зазначимо, що діючі сучасні
проекти бібліотеки, дійсно націлені на популяризацію туризму в регіоні і наш
заклад вже є екскурсійним об‘єктом з 2012 року. Нам потрібно й далі
розвиватись і працювати над цим напрямом, адже з 2015 року бібліотечний
туризм, тобто розробка та обслуговування екскурсійних маршрутів по містах
України, стає одним із трендів інноваційної діяльності українських бібліотек.
Українська бібліотечна асоціація (УБА) теж запустила в Києві турпроект «Як
тебе не любити, Києве мій!». Молодіжна секція УБА проводить проект
«Бібліотечний туризм: Пізнай Україну та її бібліотеки», який охоплює столицю і
дев'ять обласних центрів.
В умовах, коли пріоритетами розвитку Херсонського регіону до 2020 року
названі аграрний сектор і туризм, перспективи розвитку туристичноекскурсійних проектів не підлягають сумнівам. Звичайно, за відповідності
пропонованого екскурсійного продукту вимогам сучасного туристичного ринку.
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РОЗВИТОК РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Наявність широкого спектра ресурсних, екологічних, історикокультурних, соціальних, економічних і політичних факторів, які мають чітко
виражену регіональну специфіку формують перспективи відпочинкової галузі.
А особливості сучасної ситуації полягають у тому, що формування
високорозвиненої національної індустрії рекреації і туризму та її інтеграція до
європейського та світового ринку рекреаційно-туристичних послуг пов‘язана з
необхідністю вирішення соціально-економічних проблем у період
трансформації суспільно-економічних відносин.
Основні фактори, що впливають на розвиток туризму, поділяються на
статистичні (природно-географічні, культурно-історичні) і динамічні
(демографічні, соціально-економічні, матеріально-технічні, політичні).
Крім того, фактори, що безпосередньо впливають на рекреаційнотуристичну сферу, поділяються на екстенсивні (ріст численності працівників,
збільшення матеріальних ресурсів, будівництво нових об‘єктів туризму),
інтенсивні (підвищення кваліфікації персоналу, технічне вдосконалення
матеріальної бази) та стримуючі (негативні) кризи (мілітаризація економіки,
ріст зовнішньої заборгованості, політична нестабільність, ріст цін, страйки,
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криміногенне становище, неблагополуччя довкілля, банкрутство туристських
фірм). [3]
Усі негативні фактори значно впливають на розвиток туризму та
формують у ньому кризові явища, які виникають головним чином у
внутрішньому туризму, у той час як туризм виїзний продовжує розвиватися. В
умовах порушення балансу між цими видами туризму із країни вивозяться
кошти, які могли б інвестуватися у розбудову матеріально-технічної бази
внутрішнього туризму.
У таких обставинах виникає загроза соціально-економічній ефективності
рекреаційно-туристичної сфери, тобто отримання економічного ефекту
(виграшу) від організації туризму у масштабах регіону чи держави в цілому;
туристичного обслуговування регіону; виробничо-обслуговуючого процесу
туристської фірми.
Соціально-економічна ефективність рекреаційно-туристичної сфери є
складовою загальної ефективності суспільної праці і відбивається певними
критеріями і показниками. Проблему виокремлення народногосподарського
критерію ефективності туризму слід розглядати у трьох аспектах: на рівні
суспільства (народного господарства в цілому), галузі, окремої туристичного
підприємства.
Соціально-економічний ефект від розвитку туризму в регіоні виявляється
перш за все у створенні додаткових робочих місць у туристичної індустрії,
підвищенні зайнятості населення, у стимулюванні розвитку слабких в
економічному відношенні регіонів.
Сьогодні рекреація і туризм розглядаються як національне явище сфери
реалізації прав і потреб людини в системі її життєзабезпечення, як сфера
технології реалізації потреб і попиту в ринкових умовах, як специфічний сектор
національної економіки і як невід‘ємна складова соціально-економічної
політики держави й регіонів.
Саме з таких позицій визначається розвиток цього сектора національної
економіки в Законах України «Про туризм» і «Про курорти». Саме з таких
позицій у 2010 році губернатором Миколаївської області було поставлено
завдання: «Місту-курорту Коблеве бути». Але потрібно розуміти, що будь який
проектне набуде реальної дії до тих пір поки теоретичні програми і плани не
отримають державницької підтримки і не залучать капітал [5].
Важливо і те, щоб окремі бізнесові проекти лягали на вже науково
вивірені та бізнесово-скоординовані комплексні проекти формування
багатофункціональних туристичних комплексів з чіткими характеристиками
параметрів рекреації і туризму в загальній стратегії регіонального розвитку.
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Для прискорення цього процесу фахівці-практики і науковці мають поставити
перед собою як глобальне завдання формування ємкісного ключового
туристичного інтересу через детальне вивчення, створення і функціонування
нині існуючих природно-рекреаційних і історико-культурних об‘єктів. Саме
таким об‘єктом є Тилігульський лиман – один з найцікавіших,
найпривабливіших і найбільш перспективних, в умовах створення курорту
Коблеве. [4]
Інтерес до вивчення феномену території Тилігульського лиману з‘явився
досить давно. Перші вивчення території лиману були проведені ще у 17
столітті, а більш ґрунтовні дослідження запасів природно лікувальних ресурсів
було проведено у 1979 році. За результатами цих досліджень, лікувальні грязі
Тилігульського лиману на ділянці детальних робіт займають площу в 23,25 км 2
і мають середню потужність 0,48 метра. Балансові запаси їх підраховані в
кількості 11,276 млн. м3. Вони повністю могли б забезпечити потреби в грязях
бальнеологічну лікарню, яка будується на майбутньому курорті «Коблеве», так
як вивчене родовище є найбільшим не тільки в Україні, але й в СРСР»[6].
Після проведеної розвідки грязевого родовища Тилігульського лиману
(його бальнеологічна оцінка і підрахунок запасів лікувальних грязей) інших
досліджень, нажаль, проведено не було. Збираючи по крихтам матеріал про
об‘єкт нашого дослідження ми прийшли до висновку про актуалізацію
історичного надбання та необхідність сучасних наукових розробок доцільності
використання природних копалин для формування оздоровчої і лікувальної
послуг для нашого міста-курорту Коблеве. [2]
Ми вважаємо, що реалізація даного проекту має вирішити такі соціальні
проблеми рекреаційного комплексу, як мала ефективність використання
наявних природних ресурсів, низька зайнятість населення в курортному бізнесі,
мала кількість робочих місць, нерівномірне розподілення та розміщення
відпочиваючих, забруднення морської води та засмічення прибережної смуги,
потенційно мала кількість надходжень коштів до бюджетів усіх рівнів.
Головним очікуваним результатом проекту стане поліпшення соціальноекономічної ситуації на Чорноморському узбережжі Миколаївщини, що дійсно
сприятиме перетворенню туристично-рекреаційного комплексу області у
пріоритетну галузь.
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Інституту архітектури будівництва і
туризму
Науковий керівник: Архипова Л.М.,
д.т.н., проф., Івано-Франківський
національний технічний університет
нафти і газу
ВПЛИВ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ НА ЕКОНОМІКО-СОЦІАЛЬНИЙ
РОЗВИТОК АФРИКАНСЬКОЇ КРАЇНИ ТУНІС
Туніс належить до тих країн Північної Африки, де туризм розвивається
найбільш швидкими темпами. Туристична індустрія перетворилася тут на одну
з провідних галузей національної економіки, з її розвитком пов'язані плани
підйому господарства країни. Міжнародний туризм усе більш активно
взаємодіє з такими сферами економіки, як внутрішня і зовнішня торгівля
товарами і послугами, рекламна справа, обмін діловою і культурною
інформацією, готельне будівництво, спорудження об'єктів культури, захист
пам'ятників, збереження існуючих екосистем, транспортні перевезення,
спорудження комунікацій, освіта, банківська справа, промислове і ремісниче
виробництво, переміщення капіталів і робочої сили [1].
Туризм є одним важливим джерелом доходів із-за кордону, його частка
становить приблизно 20% відсотків від надходжень вільноконвертованої
валюти, до того ж, це одна з важливих сфер зайнятості населення [2]. У 2015р.
Туніс відвідали 5,3млн. туристів, в основному з Європи та Північної Африки
[3]. Наплив туристів є поштовхом для економіки, у той же час, велика кількість
іммігрантів (близько 1-го мільйона) також має значний позитивний вплив.
Туніс – найпривабливіший і популярний туристично-рекреаційний регіон
Північної Африки та характеризується позитивною та сталою динамікою
в‘їзного туризму за останнє десятиліття (за винятком кризового 2010, 2011,
2015рр.).
Згідно з даними UNWTO (рис. 1) за десять років можна простежити
різноспрямовану динаміку в‘їзного міжнародного туризму в Туніс.
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Рис. 1 Міжнародні туристичні прибуття у Туніс (млн.осіб) за 2006-2015 рр.
Найбільша кількість в‘їзних туристів у Туніс за період 2006-2015 рр.
становила 7,0 млн. осіб у 2008 році. У 2006-2008 рр. спостерігається збільшення
в‘їзних туристів на 4,2 %. Динаміка в‘їзних туристів у 2009, 2010 роках також
залишається позитивною та складає 6,9 млн. осіб. У 2011 році туристичний
потік в Туніс скоротився на 31 % та складав 4,8 млн осіб, а це на 2,1 млн осіб
менше у порівнянні з попереднім роком [4]. Причиною скорочення
туристичних потоків стали революційні події в Тунісі, які найболючіше
вдарили по туристичній сфері цієї держави. Революційні події в першу чергу
негативно вплинули на стан готельного господарства країни, що пов‘язано з
низьким відсотком їх завантаження, та рівні зайнятості економічно-активного
населення [1]. На тлі загальної політичної нестабільності в країні можуть
активізуватися існуючі сепаратистські рухи, конфлікти між противниками та
прихильниками колишнього президента країни, а це може кардинально змінити
ситуацію в країні щодо безпеки туристів.
У Всесвітній туристській організації (UNWTO) дотримуються думки, що
Тунісу потрібно 3- 4 роки, щоб повернутися до групи африканських країн
лідерів по прийому іноземних туристів. Аналізуючи 2012-2014 роки, потрібно
зазначити, що Тунісу все таки вдалося налагодити політичну, а з нею й
соціально-економічну стабільність, та поступово повернутися до рівня розвитку
туристичної сфери 2010 року. Аналізуючи 2015 рік, спостерігаємо знову
суттєве зменшення в‘їзних туристів на 25%. Причиною також стала політична
нестабільність країни. Уряд Тунісу ввів режим надзвичайного стану через
теракт, який трапився у червні 2015 року в одному з готелів на узбережжі, у
результаті якого загинуло 39 осіб [3].
Що ж стосується надходжень від міжнародного туризму, статистичні дані
свідчать, що найбільші надходження від міжнародних прибуттів протягом
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2006-2015 років, спостерігалися в 2008 році і становили майже 3 млрд. дол.
США (рис. 2).
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Рис. 2 - Надходження від міжнародних туристичних прибуттів (млрд.$) за 20062015 рр.
Міжнародні туристські прибуття в Тунісі, за оцінками експертів,
знизилися на (25%) в 2015 році, а це в свою чергу спричинило суттєве
зниження доходів на (72%), оскільки регіон продовжував боротися з
проблемами здоров'я населення і проблемами безпеки, а також спостерігалося
уповільнення економічного зростання в основному за рахунок зменшення числа
прибуваючих зі свого основного джерела надходження – Франції.
Відновлення міжнародного туристичного потоку є досить актуальним для
країни, оскільки туристична галузь складає майже 7% ВВП держави і
забезпечує 35% економічно активного населення робочими місцями.
Розглядаючи досвід іноземних країн, можна констатувати, що
динамічний розвиток туристичної сфери залежить від сприйняття на рівні
держави важливості туризму та використання важелів державної підтримки.
Згідно рекомендацій ВТО, сучасний стан розвитку туризму в першу чергу
потребує підтримки держави, а вже потім – приватного сектора [5]. Не
винятком є Туніс, де держава регулює туристичну галузь з допомогою
відповідного міністерства, що контролює діяльність усіх підприємств даного
спрямування. Для цього значні фінансові вкладення здійснюються в туристичну
індустрію, зокрема в рекламну і маркетингову діяльність, туристичну
інфраструктуру тощо .
Отже, природно-ресурсні, економіко-географічні, культурно-історичні,
інфраструктурні, соціально-економічні передумови Тунісу є сприятливими для
перспективного розвитку туристичної індустрії. На розвиток туристичної сфери
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країни можуть мати вплив досить велика кількість різноманітних чинників, як
внутрішнього так і зовнішнього характеру. Чинник політичної стабільності
можна віднести до внутрішньої групи, яка за своїм характером є найбільш
важливою, оскільки безпосередньо може впливати на розвиток туристичного
потенціалу країни.
Туризм приносить користь не лише туристам як цікавий спосіб
відпочинку. Розвиток цієї галузі є також дуже важливим та вигідним для
економічного розвитку самих міст – осередків туризму. Щороку туризм стає
все більш вагомою статтею доходів країн у всьому світі, і Туніс не є винятком.
Загалом Туніс володіє потужним потенціалом для розвитку іноземного
туризму який наразі використовується не достатньо. При умові врегулювання
політичної стабільності в країні досліджуваний регіон може стати одним із
провідних за рівнем розвитку іноземного туризму в Африці.
Для збільшення в‘їзних туристичних потоків необхідна активізація
маркетингової діяльності в галузі туризму, спрямованої на створення
позитивного іміджу Тунісу як регіону безпечного та комфортного перебування.
Досвід розвитку туризму в Тунісі є цікавий для України, оскільки Туніс
отримує 7 % ВВП від туризму, на жаль в Україні цей показник не дотягує і до
3%. Отож, використовуючи світовий позитивний досвід залучення інвестицій в
туристичний сектор, можна виділити деякі рекомендації для України: зниження
ПДВ; надання кредитів на будівництво готелів та туристичних об‘єктів під
невеликий процент; потенційних інвесторів на певний період звільняти від
податків на землю; доцільно розробити «Стратегію просування національного
туристичного продукту за кордоном»; забезпечити стабільний розвиток
туристичної інфраструктури; створення сприятливої нормативно-правової бази
для приваблення на туристично-рекреаційний ринок всесвітньо відомих
готельних мереж; надання можливості пільгового або безкоштовного
відпочинку інвесторам.
Однак, необхідно враховувати, що позитивні тенденції в розвитку даного
сектору будуть вирішені при належній державній підтримці та наявності
механізмів комплексного підходу до управління національним туристичним
продуктом на внутрішньому і міжнародному ринках туристичних послуг [6].
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СПІЧРАЙТЕРСТВО – НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА В КОНТЕКСТІ
РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ
Останнім часом стало модним слово «спічрайтинг», що лише на перший
погляд означає якусь нову, небачену досі професію. Насправді ця спеціальність
існує досить давно. Спічрайтинг (від англ. Speech writing – написання виступів)
найбільш користується попитом у таких сферах діяльності, як політика і бізнес.
Саме політики і бізнесмени мало не щодня виголошують великі та малі
промови, читають доповіді, дають інтерв‘ю, звертаються до своєї аудиторії
через канали ЗМІ. Написання для них текстів виступів, презентацій, доповідей
тощо – професійний обов‘язок спічрайтерів.
Сьогодні науковці наголошують на тому, що спічрайтерство є й
невід‘ємною складовою в контексті розвитку туризму, адже спічрайтер може
писати тексти виступів для екскурсоводів, використовуючи при цьому різні
способи збору даних, щоб найбільш повно розкрити суть питання. Йому
необхідно враховувати всі нюанси при написанні текстів: мету виступу,
перспективну аудиторію, характер виступаючого, його лексичний запас, манеру
говорити.
Взагалі професія спічрайтера користується попитом як в Україні, так і за
кордоном. У наш час керівники туристичних організацій потребують
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висококваліфікованих спеціалістів, які вміють не тільки грамотно говорити і
точно викладати думки, а й віртуозно використовувати мовні фігури. Тому
фахівці галузі туризму повинні застосовувати прийоми спічрайтерства,
відмінно володіти словом як усно, так і письмово.
На Заході спічрайтер – одна з основних професій у сфері PR. Цей
фахівець враховує нюанси і складає такий текст, який справить на слухачів
потрібне враження, що характерно для галузі туризму. Зазвичай це особа, яка:
гуманітарій за складом розуму; вміє виразно висловлювати власні та чужі
думки; добре пише, має власні публікації; не боїться брати на себе
відповідальність. Ця професія поки що не є цілком самостійною. Як правило,
дослідники включають її у сферу зв‘язків з громадськістю (PR), адже піар
відіграє й вирішальну роль у розвитку туризму. Останнім часом окреслилася
тенденція до відокремлення спічрайтингу від PR, тому і попит на спічрайтерів
зріс. Вимоги до них підвищилися, а попит зріс саме на висококласних
професіоналів [2].
Якими ж основними навичками необхідно володіти спічрайтеру в галузі
туризму? Основне – чудове володіння словом. Фахівець повинен не лише
грамотно писати, але і мати талант образного вираження думок. Разом з тим
хорошому спічрайтерові треба уміти створювати декілька варіантів текстів для
екскурсійних виступів, тез, доповідей на одну і ту ж тему [1].
Важливу роль у роботі цього фахівця відіграє знання психології, вміння
інтуїтивно відчути і піймати тон, манеру і стильові особливості мови людини,
для якої він пише. Наприклад, можна вигадати чудовий текст, цікавий і
бездоганний з точки зору норм мови, але такий, що абсолютно не відповідає
характерним рисам та іміджу спікера (того, хто його промовлятиме). Мова
промовця є частиною його образу, причому дуже важливою. Саме тому
особисте знайомство і глибокий аналіз психолінгвістичних якостей мови
самого промовця (у нашому випадку фахівця в галузі туризму) – запорука
успіху спічрайтера.
Спічрайтинг напряму пов‘язаний з такою класичною наукою, як риторика
або ораторська майстерність. Спічрайтинг – професія, що базується на
принципах риторики. Ось чому професійний спічрайтер має бути добре
знайомий з історією, законами, основними персоналіями цієї науки. Риторику
викладають на гуманітарних факультетах вищих навчальних закладах як
основну або факультативну дисципліну; її можна вивчати і самостійно за
численними підручниками, науковими роботами і класичними текстами
відомих ораторів. Що ж стосується власне спічрайтингу у сфері туризму, то
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його навички опановують тільки самостійно за наявності усіх перерахованих
вище рис і умінь [3].
На нашу думку, спічрайтерство необхідно використовувати у підготовці
майбутнього фахівця галузі туризму, адже воно здійснює вплив на розвиток
майбутнього спеціаліста у застосуванні різних прийомів та засобів при
написанні текстів для екскурсійних виступів.
Список використаних джерел:
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ПОТЕНЦІАЛУ М. КИЄВА

Туристична індустрія – це сфера господарського комплексу,
найважливіший сектор підприємницької діяльності, що розвивається швидкими
темпами останніми роками. Сьогодні обсяг туристичного бізнесу дорівнює або
навіть перевершує експорт нафти, продуктів харчування та автомобілів. На
частку міжнародного туризму (подорожі та пасажирські перевезення) припадає
30 % світового експорту послуг і 6 % від загального обсягу експорту товарів і
послуг. За даними Всесвітньої туристської організації (ВТО) кількість робочих
місць у туристичній індустрії світу складає 1/1 від загальної чисельності
зайнятих [4].
«Міжнародний туризм досяг нових висот у 2015 році. Ефективна
діяльність цього сектору сприяє економічному зростанню і створенню робочих
місць у багатьох частинах світу. Тому вкрай важливо, щоб країни заохочували
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політику, що сприяє неухильному зростанню туризму, включаючи полегшення
подорожей, розвиток людських ресурсів і стійкість» – зазначив Генеральний
секретар ВТО Талеб Ріфай.
Згідно останніх даних ВТО, чисельність міжнародних туристів у 2015 р.
склала 1,184 млрд. осіб, що на 50 млн. (4,4 %) більше, ніж у 2014 р. Учені та
фахівці туризму прогнозують до 2030 р. щорічне зростання показників
розвитку міжнародного туризму на 3-4 % [5].
Україна є невід‘ємною складовою світової туристичної індустрії. За своїм
туристично-рекреаційним потенціалом наша країна має всі можливості стати
туристичною державою світового рівня. Розширення міжнародних зв‘язків
відкриває великі можливості для просування національного туристичного
продукту на світовому ринку, а також залучення до українського
інформаційного простору світового передового досвіду організації туристичної
діяльності [7; с. 3].
Одним з найперспективніших туристичних центрів України є Київ. Адже
він володіє значним історико-культурним потенціалом, унікальними
природними ресурсами.Географія в‘їзного туризму у 2015 р. характеризувалась
тим, що найбільше іноземних туристів відвідали Київ з країн СНД, Білорусії,
Німеччини, США, Ізраїлю, Великобританії, Італії та ін.
У 2015 р. необхідно відзначити позитивну динаміку в‘їзду іноземних
громадян до м. Києва. Їх чисельність збільшилась на 12 % у порівнянні з
аналогічним періодом минулого року. При збереженні такої динаміки і далі
можна очікувати збільшення потоків іноземців у 2016 р. – 688,1 тис. осіб, а в
2018 р. – до 910,0 тис. осіб. Таке ж зростання можна спрогнозувати і щодо
внутрішніх туристам: у 2015 р. – 1038,4 тис. осіб, у 2016 р. – 1194,2 тис. осіб, а
в 2018 р. – 1580,1 тис. осіб [3].
Київ має надзвичайно високий рекреаційно-туристичний потенціал, що
надає місту значні можливості для стрімкого розвитку туризму. Цьому
сприяють як забезпеченість природними ресурсами, так і наявність численних
пам‘яток історії та культури. На території Києва розташовано 41 об‘єкт
природно-заповідного фонду, 66 парків, 230 скверів, 33 бульвари [8; с. 82,83].
Біотичний світ міста досить різноманітний, деякі тварини занесені до Червоної
книги України.
Київ – столиця України та одне з найстарших міст Європи й світу, історія
якого сягає своїм корінням глибокої давнини. У місті залишилася велика
кількість пам‘яток усіх періодів історії України, починаючи з княжої доби та
закінчуючи сучасністю, завдяки чому історико-культурний потенціал столиці
України представлений широкою різноманітністю. На території Києва
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розташовано більше двох тисяч пам‘яток історії та культури, серед них 39 –
міжнародного значення, зокрема, збудовані у ХІ-ХІІ ст. Софійськийсобор і
комплекс споруд Національного Києво-Печерського історико-культурного
заповідника, що внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Збереглися понад 3000 споруд ХІ-ХХ ст., що мають архітектурну та історичну
цінність. Зокрема сакральне мистецтво представлено 70 храмами різних епох.
Також діють понад 50 музеїв та історико-культурних закладів, де зберігаються
історично цінні пам‘ятки міста й України в цілому [8; с. 84,86]. Саме природні
та історико-культурні ресурси створюють туристичну привабливість Києва.
Туризм є невід‘ємною ланкою продуктивного розвитку економіки міста.
Значення туризму в макроекономічному вимірі показує, чому інвестиції в
туризм є рентабельними. З одного боку, туризм є важливим джерелом
податкових надходжень, з іншого боку – потужним чинником на ринку праці.
Головними документами, що регулюють розвиток туризму м. Києва є
Державна стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року (постанова
Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 №385), Міська цільова програма
розвитку туризму в м. Києві на 2016-2018 роки (рішення Київської міської ради
від 11 лютого 2016 р. № 91/91), Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року
(рішення Київської міської ради від 15.12.2012 № 824/7060) [3].
Стратегія розвитку міста Києва до 2025 р. передбачає перетворення нашої
столиці на інноваційний центр східноєвропейського регіону з потужною
конкурентною позицією та чіткими пріоритетами розвитку; місто, що зберегло
й розвиває свою унікальність та історичний спадок, постійно підвищує якість
життя мешканців і привабливість бізнесу [6].
Оскільки туристичний потік до Києва різко скоротився через військовополітичну та соціально-економічну ситуацію в Україні, одним з пріоритетів
столичної туристичної сфери є розвиток внутрішнього туризму. У країнах
Європейського Союзу чисельність внутрішніх туристів складає щонайменше
2/3 від загальної чисельності туристів, у той час як у Києві цей показник
досягає тільки 1/3 [3].
На сьогодні в Києві діє 2868 туристичних підприємств, це понад 50 % від
загальної кількість турпідприємств України. Згідно з даними статистичного
звіту, чисельність працівників, зайнятих у туристичній сфері м. Києва склала в
2014 р. понад 17 тис. осіб [2].
Проведенням екскурсій у Києві займаються більше 650 кваліфікованих
екскурсоводів та гідів-перекладачів.
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У місті на теперішній час розроблено 134 тематичних екскурсійних
міських і заміських маршрути: 74 пішохідних, що включають відвідування 55
музеїв, 54 автобусних (міських і заміських), 6 теплохідних.
У місті функціонує 205 колективних закладів розміщення різної форми
власності на 13 488 номерів. Крім того, нараховується 37 санаторно-курортних
закладів на 9705 ліжко-місць. Також у м. Києві надають послуги проживання
понад 80 хостелів місткістю більше 3000 ліжко-місць.
Київ – кліматичний курорт, де діють 16 санаторіїв, 2 будинки відпочинку,
20 баз відпочинку та 109 дитячих таборів [1].
Крім того, у м. Києві діє понад 150 підприємств, що є власниками
апартаментів (загальна місткість – понад 40 тис. місць) [2].
Таким чином, аналіз сучасного стану розвитку туризму на території міста
дає автору право стверджувати, що Київ – це територія пріоритетного розвитку
туристичного господарства країни. Місто спеціалізується на різних видах
туризму й має значний потенціал у туристичній сфері.
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ФЛОТСЬКИЙ БУЛЬВАР
Миколаїв перебуває на півострові, що омивається річками Інгул і
Південний Буг. Це місто моряків і корабелів, і названий він на честь Святого
Миколая, який сприяє мандрівникам і мореплавцям. Заснував Миколаїв князь
Потьомкін у 1789 році, щоб побудувати тут судна, флот і порт. Миколаїв
незабаром став найважливішим центром промисловості і торгівлі на Півдні
України.
Улюбленим місцем прогулянок миколаївців і туристів є Флотський
бульварНабережної. У народі його називають: «БАМ» (бульвар імені Адмірала
Макарова).
Флотський бульвар (бульвар імені Адмірала Макарова) – ще одна
визначна пам'ятка міста, він має два рівня: нижній тягнеться біля самого берега
Інгулу, верхній – уздовж високого крутого схилу. На бульварі чимало морської
символіки: високі світильники з якорями, знята зі старовинного корабля
гармата, корабельний якір.
Та й сам бульвар з гранітними парапетами, просторими алеями створює
враження, що ви йдете по палубах – верхній або нижній – величезного корабля.
Ці «палуби» поєднують широкі гранітні сходи – своєрідний «трап» до річки.
Бульварні сходи в Миколаєві порівнюють з Потьомкінськими в Одесі. З
верхньої тераси бульвару відкривається прекрасна панорама на широко
розлитій Інгул.
Класичний ландшафт Миколаївського БАМу довгий час був прикладом
для наслідування. Місцева влада кількох російських портових міст обзавелася
аналогічними «БАМАми» і зберегла їх у сучасному просторі.
ВП «МФ КНУКІМ»
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Флотський бульвар – це колишній Морський бульвар. Його заснував
адмірал Олексій Самуїлович Грейг на місці міського звалища біля річки Інгул, і
відкрив у 1826 році. Бульвар починався від Адміральського будинку до
Адміральської стіни, і проходив над Воєнною гаванню.
Морським був названий завдяки тому, що з цього місця відкривався
чудовий вигляд на Адміралтейство. Поступово за Морський бульвар закріпився
в народній мові, як побутовий топонім «бульвар». Один час у нього була назва
«Інгульський».
Після війни тут провели благоустрій та розширили бульвар. Було
прибрано залізничне полотно, яке проклали вздовж бульвару і прибрана
огорожа. У 19-му столітті тут проходили концерти флотського духового
оркестру під управлінням відомого російського композитора Н.А. РимськогоКорсакова.
Військова гавань Миколаєва розташовувалася в гирлі Інгулу. Тут
знаходилися портові магазини, причали. Далі, у бік Адміралтейства, тяглися
канатні та теслярські майстерні, вітрильні. Нижня тераса сучасного бульвару
була місцем швартування військових кораблів, що заходили сюди на зимівлю,
ремонт, для поповнення запасів води, продовольства і озброєння.
Протягом трьох десятиліть з дня заснування міста на верхньому рівні
сучасного БАМу утворилася стихійне звалище з мануфактурних відходів,
зіпсованих запасів солонини з військових кораблів та побутового сміття.
Сморід цього смітника поширювався на все місто.
Перші відомості про Миколаївське міське звалище з'являється у зв'язку з
епідемією «африканської чуми», яку завезли в Одесу в 1823 році з Єгипту. Були
прийняті всі заходи безпеки. У грудні 1824 року Олексій Самуїлович Грейг
своїм наказом розпорядився почати роботи з вивезення сміття за межі міста.
Півтора року підводами вивозили сміття, потім кілька місяців знімали земляний
пагорб біля Будинку головного командира Чорноморського флоту, потім
засипали майбутню алею чорноземом. До роботи задіяли не тільки матросів
двох екіпажів, які розташовувалися в Миколаївському гарнізоні, але і моряків зі
стройових кораблів.
Поступово
Морський
бульвар
набував
вигляд
цивілізованої
прогулянкової зони. Дерева підростали, з'являлася рятівна тінь.
Близькість промислової зони дуже часто викликала у миколаївських
підприємців неусвідомлене бажання зазіхнути на «даремний сад». У
Херсонському архіві зберігся документ – жорсткий наказ адмірала Михайла
Петровича Лазарєва щодо підрядника Івана Бертнева, який зрубав на бульварі 4
дерева і заклав фундамент двох складських приміщень. Купця оштрафували на
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160 рублів, наказали розібрати фундаменти будівель, а офіцерів, які видали
дозволи на побудову складу, перевели з пониженням старшинства на Балтику.
Незабаром Бульвар отримав сучасну назву «Флотський», на честь
стародавнього зв'язку міста Миколаїв з Чорноморським флотом. Він став
набувати класичну строгість. З'явився гранітний парапет, який замкнув в
єдиний комплекс лінію прогулянкової зони, сходи і нижню терасу БАМу.
Миколаївці звикли до БАМу. Тіниста територія біля води невіддільна від
військової біографії міста. Строгість класичних ліній в гранітному обрамленні –
символ гарнізонного минулого.
Зараз на сучасному Флотському бульварі є ще одні сходи, біля них
знаходиться старовинна гармата, яка є пам'ятним знаком на честь заснування
міста. У 2002 році поруч був встановлений пам'ятний знак полковнику
М. Фалєєву.
На іншому кінці бульвару знаходиться пам'ятник адміралу Степану
Осиповичу Макарову – видатному російському флотоводцю, кораблебудівнику,
мореплавцю. (У 1949 році було встановлено перший пам'ятник Макарову. У
1976 році було встановлено сучасний пам'ятник Макарову). Народився він в
Миколаєві 27 грудня 1848 року (8 січня 1849 року), у сім'ї прапорщика флоту. З
юнацьких років Степан Осипович пов'язав свою долю з морем і до кінця життя
не змінив йому. За проектом С.О. Макарова і під його керівництвом був
побудований перший в світі потужний криголам «Єрмак», на якому він двічі
здійснив плавання в Арктику.
Також на БАМі є якір і світильник з морською атрибутикою, які додають
архітектурний вигляд бульвару. За твердженнями миколаївців, Флотський
бульвар є своєрідним музеєм історії міста корабелів. Встановлені на бульварі
дві стели, розкажуть про розвиток на півдні країни кораблебудування, а також
про жителів міста, які є Героями Радянського Союзу та Соціалістичної праці.
Флотський бульвар приваблює безліч відпочиваючих своїми тінистими
деревами парку, фонтаном, дитячим майданчиком, затишними кафе і
прекрасним видом, який відкривається на навколишню місцевість.
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ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФАХІВЦІВ
У СФЕРІ ТУРИЗМУ
Туризм (з фр. tourisme – «мандрівка заради задоволення») – тимчасовий
виїзд особи з місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних,
професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в
місці перебування. Туризм дуже перспективна галузь для здобутку
висококваліфікованої професії.
Питання розробки методики підготовки кадрів туристичного напряму
економіки досліджували ряд українських та російських вчених
Федорченко В. К., 3орін І. В, Гараніна Е. Н., Зязюн І. А., Квартальнов В. А.,
Сакун Л. В., Черній Г. В. та інші, проте сучасні тенденції розвитку туризму
створюють нові умови для підготовки професійних та компетентних кадрів з їх
подальшим працевлаштуванням [3].
Майбутньому фахівцеві у сфері туризму необхідно виконувати
висококваліфіковану аналітичну й організаційну роботу, правильно оцінювати
міжнародну ситуацію, обґрунтовано й чітко висловлювати свою точку зору.
Уведений постановою Кабінету Міністрів України напрям «Туризм»
охоплює широкий спектр спеціальностей і спеціалізацій, що мають відповідати
загальним потребам туристського підприємства, готельного господарства і
курортної справи. Ураховуючи комплексний характер туризму та рекреалогії як
міжгалузевих систем, різноманітність та складність ресурсів, що залучаються
до цих сфер діяльності (історико-культурних, природно-кліматичних,
бальнеологічних, архітектурних, економіко-фінансових), проблема підготовки
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кадрів потребує цілеспрямованої спеціалізації та інтеграції знань і дисциплін,
орієнтованих на подальшу діяльність випускників у сфері туризму. Такий
підхід передбачає перегляд блоку нормативних і професійно-орієнтованих
дисциплін та надання інноваційних знань, що в цілому обґрунтовує новий
самостійний напрям підготовки фахівців [5].
Упродовж тривалого часу вищі та середні навчальні заклади України не
готували спеціалістів для туристичної галузі. Тому фундаментальна туристична
освіта в Україні – відносно нова сфера освіти. Сьогодні підготовкою фахівців у
туристичній сфері України займаються понад 50 вищих навчальних закладів
освіти різних форм власності та рівнів акредитації. Фахівців у сфері туризму
готують у таких вищих навчальних закладах: Київський національний
університет культури і мистецтв,Київський національний університет
технологій та дизайну, Відкритий міжнародний університет розвитку людини
«Україна», Вінницький національний аграрний університет, Дніпропетровський
національний університет ім. Гончара, Чернігівський національний
педагогічний університет ім. Т. Шевченка та інші.
З урахуванням світових тенденцій та прогресивного зарубіжного досвіду,
а також вітчизняних потреб окреслено основні вимоги до туристичної освіти:
туристична освіта має сприяти розвитку туризму та галузевих інфраструктур;
доступ до туристичної освіти повинні мати всі, хто володіє відповідними
здібностями, сформованою мотивацією, адекватною підготовкою на всіх етапах
професійної туристичної діяльності; призначенням туристичної освіти є не
тільки надання фундаментальних професійних знань, а й виховання культурно,
психічно і соціально здорового громадянина держави [4].
У сфері туризму дуже поширене отримання професії без спеціальної
освіти. Це відбувається в трьох напрямках:
1) професійне підвищення кваліфікації;
2) перенавчання на нову спеціальність;
3) розширення і поглиблення професійних умінь і знань на конкретному
робочому місці [1].
Результати аналізу сучасних наукових джерел свідчать, що в теорії і
практиці туристської освіти нагромаджено значний досвід, який може стати
основою розвитку системи професійної підготовки кадрів для сфери туризму.
Зокрема, визначено філософські і культурологічні аспекти професійної
підготовки кадрів для сфери туризму; досліджено економічні питання туризму;
здійснено аналіз особливостей використання інформаційних технологій у сфері
туризму. Також, усі прогнози вказують на те, що в ході наступного десятиліття
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туристська активність досягне нових висот і тому продовжить робити внесок у
створення робочих місць і збільшення добробуту суспільства [2].
Список використаних джерел:
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ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО ІМІДЖУ УКРАЇНИ
У загальному розумінні імідж – це цілеспрямовано створена форма
відображення об‘єкта у свідомості людей за допомогою маркетингової
діяльності. В сучасних умовах зростання туристичного інтересу до різних країн
і народів, імідж країни відноситься до найважливіших факторів, що впливають
на вибір іноземними туристами місць відпочинку. Основним питаннями, що
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турбують туристів у процесі визначення з країною подорожі, є ті, що можна
віднести:
- до загального іміджу держави (культурний рівень, екологічна ситуація,
криміногенна обстановка, національна та релігійна толерантність,
політична та економічна стабільність);
- до розвитку туристичної індустрії (наявність рекреаційних ресурсів та
комфортність відпочинку, співвідношення рівня сервісу рівню цін,
безпека подорожі, цілість багажу та ін.) [1].
У більшості випадків рішення залежить не від того, що потенційний
турист володіє вичерпною інформацією про країну, а від сформованих
стереотипів, інформації в засобах масової інформації, відгуків інших туристів.
Іноді вони можуть навіть не відповідати дійсності. У таких умовах погана
репутація, або відсутність такої можуть звести нанівець зусилля щодо розвитку
в‘їзного туризму в країні. Таким чином, імідж та репутацію держави необхідно
розглядати як її стратегічне надбання.
Імідж країни набуває статусу одного з основних ресурсів, які визначають
його економічну, політичну і соціальну перспективу. У вивченні проблем
іміджу країн та практичному застосуванні отриманих результатів
використовуються маркетингові технології. На формуванні бренду країни
найбільше позначаються її впливовість у світі, соціально-економічне та
політичне становище, рівень культури, інтелектуальна власність, спортивні
досягнення тощо.
Реалізація маркетингових технологій формує імідж територій, впливає на
створення тренда територій, тобто комплексу позитивних відчуттів,
раціональних і емоційних уявлень аудиторії.
Найвиразнішими ознаками, що можуть відтворити образ територій, за
Ф. Котлером, повинні бути:
- розвиток соціальної сфери та інфраструктури;
- економічні і стратегічні ресурси;
- поліпшення середовища (історичні об‘єкти, театри, музеї, парки,
виставки, знакові фігури, культурні пам‘ятки, відпочинок, розваги,
фестивалі, свята тощо);
- створення факторів привабливості територій [5].
Більш детальне знайомство з уявленнями, що мають іноземці про
Україну, дає невтішний результат. Як показало дослідження міжнародного
іміджу України, проведене на основі аналізу публікацій та повідомлень
впливових іноземних ЗМІ спеціалістами Українського центру економічних і
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політичних досліджень імені О. Разумкова, сьогоднішні уявлення про неї є
досить неповними, уривчастими і переважно негативними.
Із країн далекого зарубіжжя більш-менш регулярно повідомлення про
Україну з‘являються в американських, канадських та західноєвропейських
виданнях. Уявлення жителів цих держав про нашу країну формується на основі
інформації про корупцію, нелегальних мігрантів, Чорнобильську проблему,
співробітництво з НАТО, миротворчу діяльність, про вади української
демократії, голодомор 1932-33 рр., складні взаємовідносини з Росією, значний
нереалізований
потенціал
української
науки,
незахищеність
прав
інтелектуальної власності, а також на основі необґрунтованих звинувачень
України в постачанні зброї в «гарячі точки». Іноземні бізнесмени
небезпідставно вважають Україну державою з нестабільним політичним та
економічним
становищем,
несприятливим
інвестиційним
кліматом,
сприймають нас як ненадійного партнера на основі періодично виникаючих
проблем з транзитом російського газу, приватизацією та реприватизацією
підприємств, квотами на вивезення сільськогосподарської продукції та
митними зборами на ввезення товарів, що постійно змінюються. Переважно
негативно становище України оцінюється провідними міжнародними
організаціями та міжнародними фінансовими інституціями. Думка ж про
репутацію України як туристичної держави практично несформована [6].
Також цікаві результати дослідження були отримані в результаті онлайндослідження, проведеного у п‘яти провідних країнах ЄС – Німеччині, Іспанії,
Франції, Великобританії та Італії. Воно виявило достатньо низький рівень
поінформованості іноземців про Україну і українців. Помітна частина
респондентів не могла відповісти на поставлені питання. Серед п‘яти
розвинутих західноєвропейських країн про Україну та її громадян найменше
знають у Франції, а найбільше – в Італії. Найбільш поінформованими про
Україну є люди віком 21–40 років, тобто молодь та люди середнього віку. Щодо
стереотипів у сприйнятті українців, то їх вважають більшою мірою гостинними
та працьовитими, а ніж креативними та надійними. В очах іноземців Україна є
туристично-привабливою країною за рахунок культурно-історичної спадщини,
сільського туризму та природних заповідників. Морські курорти, екологічний
туризм та паломництво не вважаються найперспективнішими туристичними
напрямками в Україні.
Також іноземці дотримуються думки, що Україна – це аграрна, релігійна
країна. Половина опитаних вважає її європейською державою. Також велика
частина опитаних сприймають Україну як недостатньо безпечну для
відвідування та перебування країну.
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Рівень обізнаності іноземців з українськими традиційними та сучасними
культурою та мистецтвом також виявилися досить низькими. У цьому контексті
Україна в їхньому уявленні асоціюється здебільшого з писанками. На думку
іноземців, в Україні відсутні якісне медичне обслуговування, а також сучасна
індустрія моди.
Через складності ведення бізнесу наша держава вважається інвестиційнопривабливою лише для кожного четвертого опитаного [2].
Донедавна назва «Україна» багатьом пересічним громадянам країн
далекого зарубіжжя була або взагалі незнайома, або ідентифікувалась через
назву «Росія», або асоціювалась з Чорнобилем, Андрієм Шевченко та братами
Кличко. Події політичного та культурного життя (мається на увазі Помаранчева
революція та «Євробачення» 2004, 2005), домагання українського президента
визнати голодомор 1932-33 рр. геноцидом, привернули до України увагу,
зробили її більш відомою у світі. Проте, нестабільна економічна і політична
ситуація продовжують робити свій внесок у формування здебільшого
негативного іміджу України, у тому числі й туристичного.
В очах наших західних сусідів Україна виглядає значно привабливішою,
хоча і вони не оминають увагою рівень корупції в країні, проблеми нелегальних
мігрантів, ненадійність України як ділового партнера, що позначається і на її
туристичному іміджі, теж практично не сформованим в очах поляків, словаків,
румун та угорців [4].
Отже, імідж України як туристичної держави є ще недостатньо
сформованим. Він оцінюється за реальним станом речей, а не за її багатим
потенціалом. Неспроможність держави належним чином розпорядитися
останнім лише погіршує її репутацію.
Основними напрямками щодо формування туристичного іміджу України
виступають:
- розробка і реалізація програм формування і підвищення іміджу країни
загалом;
- комунікаційна діяльність, яка сприяє підвищенню туристичної
привабливості країни за кордоном;
- співпраця з регіональними та міжнародними туристичними організаціями
[3, с.21-22].
Позитивний туристичний імідж можливо сформувати шляхом
покращення загального іміджу держави. Для цього необхідно задіяти весь
іміджевий потенціал нашої України, провадити продуману державну
інформаційну політику, адже одним із важливих джерел інформації для
зарубіжних ЗМІ виступають вітчизняні публікації. Важливою у цій справі є
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чітко спланована брендінгова кампанія, умови для старту якої створює
проведення в країні міжнародних масових спортивних та культурних заходів.
Але передусім необхідно створити реальні підстави для створення
туристичного бренду України шляхом зміцнення рекреаційно-ресурсного
потенціалу та матеріально-технічної бази індустрії туризму, поліпшення
інфраструктури загального користування та створення високоякісного
конкурентоспроможного турпродукту.
Одним із шляхів формування іміджу держави в очах потенційних
туристів та поліпшення вітчизняного рівня послуг є туристичні форуми, які
проходять в Україні з 2008 року у бізнес-форматі, збираючи разом
представників страхових компаній, готельного бізнесу та туристичних
операторів. Традиційно на форумах започатковують проекти,які сприяють
формуванню цивілізованого туристичного ринку України [7]. Також в умовах
інформатизації та інтернетизації суспільства важливим стає інформація,
розміщена на веб-сторінках державних установ з туризму, туристичних
агентств та соціальних інститутів документної комунікації.
Таким чином, подальші механізми формування туристичного іміджу
України й просування його в майбутньому можливе як на основі досвіду інших
країн, так і соціокультурних ресурсів України.
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КАВА І КНИГА: НОВИЙ ФОРМАТ
Протягом життя людина відчуває потребу у відпочинку для відновлення
або підвищення резервів здоров'я. Поняття «рекреація» розглядається як процес
відновлення фізичних, духовних і нервово-психічних сил людини, який
забезпечується системою заходів і здійснюється у вільний від роботи час на
спеціалізованих територіях [2, 5]. Питання організації і проведення рекреації
дослідженні
А. Александровою,
Ю. Веденіним,
В. Кірсановим,
В. Квартальновим, В. Крівошєєвим, В. Нефедовою, О. Окладниковою,
В. Преображенським, А. Романовим та ін, і посідають чільне місце в сучасному
суспільстві, оскільки, кожна людина зіштовхується з проблемами організації
свого відпочинку, а саме, місцем відпочинку – рекреаційною локацією.
Нині існує багато різноманітних закладів, де можна відпочити, у
залежності від власних ціннісних орієнтирів. Сучасний туризм представлений
такими видами як: дитячий, молодіжний, сімейний, культурно-пізнавальний,
лікувально-оздоровчий, спортивний, релігійний, екологічний (зелений),
сільський, підводний, гірський, пригодницький, мисливський, автомобільний,
самодіяльний, лісовий туризм тощо.
Цікавим та новітнім серед його різновидів є літературний (книжковий)
туризм. Мета літературного туризму – відвідування місцевостей, пов‘язаних з
ВП «МФ КНУКІМ»
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всесвітньою літературною творчістю [3, 193]. Цей вид туризму приваблює
людей, які захоплюються літературою, адже, в сучасному суспільстві все
більше популяризується читання. У свою чергу, гастрономічний (кулінарний)
туризм також набуває великої популярності серед багатьох туристів [3, 198].
Така популярність цілком зрозуміла, адже, кожну людину зацікавить подорож з
дегустацією оригінальних, вишуканих страв та напоїв, зокрема,
виокремлюється кавовий туризм.
Унікальним є мікс літературного і гастрономічного туризму. У
результатісформувався надзвичайно цікавий туристичний напрямок – подорожі
закладами ресторанного господарства, де можна не тільки смачно поїсти, а й
почитати цікаву книгу. Це досить модерно, нестандартно, а також сприяє
культурному розвитку.
Мета даного дослідження – охарактеризувати поєднання літературного та
гастрономічного туризму на прикладі «Кав‘ярні-книгарні» у місті Миколаєві.
Варто зауважити, що усі заклади ресторанного господарства
класифікують залежно від часу функціонування підприємства, від місця
функціонування, від обслуговуваного контингенту, від характеру виробництва,
асортименту продукції, що випускається, від об‘єму і видів послуг, що
надаються тощо. Зокрема, кав‘ярня є одним із різновидів кафе. У кав‘ярнях
реалізують широкий асортимент кави та чаю із супутніми товарами.
За кордоном заклади харчування з можливістю прочитання або
придбання книг досить поширені. Подорожуючи Європою, майже у кожній
країні можна відвідати ресторан або кафе такого типу. Відвідувач має гарну
нагоду насолодитися кавою та десертом і одночасно прочитати цікаву книгу.
Дослідивши та проаналізувавши ресторанні заклади даного типу в Україні, слід
зазначити, що найбільш поширеними серед них є літературні кав‘ярні. Так,
наприклад, у центрі Львова знаходиться літературна кав‘ярня «Кабінет», в
Одесі – кав‘ярня «Бандероль», яка користується великою популярністю серед
туристів та міських жителів, досить багато літературних кав‘ярень у Чернівцях,
одна з найцікавіших – «Найкраща кав‘ярня на розі».
Детально розглянувши заклади ресторанного господарства міста
Миколаєва, ми виокремили декілька закладів, де можна почитати або придбати
книги. Увагу привертає «Кав‘ярня-книгарня», яка відкрилась у вересні 2016
року. Кав‘ярня знаходиться у центрі міста, на вулиці Потьомкінській, 45.
«Кав‘ярня-книгарня» – це домашня кав‘ярня, що пропонує різні види кави та
інших гарячих напоїв, книги та затишну атмосферу.
Реалізувати ідею відкрити «Кав‘ярню-книгарню» в Миколаєві власникам
було досить важко. Головна мета закладу – залучити туристів та мешканців
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нашого міста читати книжки, зокрема українську літературу. Кав‘ярня була
створена для людей, які люблять читати, але не мають місця такого формату, де
можна було б гарно провести час разом з кавою і книгою. «Кав‘ярня-книгарня»
не є франшизою, це власна ідея, яка реалізувалася.
«Кав‘ярня-книгарня» користується досить великою популярністю.
Протягом дня, кав‘ярня може мати близько 100 відвідувачів. Цікаво те, що
вікова категорія гостей зовсім різна. До закладу можуть завітати і студенти, і
сім‘ї з дітьми, і люди похилого віку. За невеликий час після відкриття, в
кав‘ярні вже встигли з‘явитися постійні відвідувачі.
Книжковий фонд даного закладу налічує приблизно 300 книг, асортимент
постійно розширюється і зростає. Відвідувачів приваблює жанрове розмаїття
літератури: твори класиків, дитяча література, сучасна зарубіжна та українська
література. Книги можна і придбати, і почитати, відпочиваючи у кав‘ярні.
Заклад представляє книги видавництва «Старого Лева», це особистий вибір
власників, але планується співпраця й з іншими українськими видавництвами.
Гарною та цікавою є ідея власників щодо створенння нової книжкової полиці,
призначеної для буккросингу. У подальших планах власників «Кав‘ярнікнигарні» – збільшення площі закладу, або відкриття філіалу кав‘ярні в іншій
частині нашого міста.
Таким чином, дослідивши та охарактеризувавши поєднання
літературного та гастрономічного туризму на прикладі «Кав‘ярні-книгарні» у
місті Миколаєві, можна зробити висновки, що в наш час такі рекреаційні
локації набувають популярності. Миколаївська «Кав‘ярня-книгарня», яка на
сьогоднішній день успішно розвивається та популяризує книгу серед місцевого
населення є інноваційним та перспективним закладом ресторанного
господарства.
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СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ В
ПІВДЕННІЙ АМЕРИЦІ
Південна Америка була однією з історій успіху в світовому туризмі
протягом останніх років, викликаний в основному збільшенням поїздок з
Бразилії. У період з 2007 по 2014 рік, кількість виїзних поїздок з Південної
Америки збільшилася приблизно на 70%, в цілому 27 мільйонів поїздок. Такий
темп зростання був удвічі швидше, ніж загальне зростання світової економіки
(рис.1).
Південна Америка продовжує демонструвати стабільне зростання на
ринку міжнародних подорожей й зараз, де вона обігнала країни Північної та
Центральної Америки, та залишатися динамічною туристичною країною
світової індустрії туризму [1].
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Рисунок 1. Динаміка розвитку міжнародних туристських прибуттів
в Південній Америці
За перші місяці 2014 року кількість міжнародних поїздок, здійснених
південноамериканцями збільшилася на 6 %. Поїздки за океан зросли на 2%.
Особливо багато поїздок здійснювалися тривалістю до чотирьох діб
проживання. Цей сегмент виріс на 16 %. Більш тривалі поїздки збільшилися
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лише на 1 %. У цілому, тривалість перебування за кордоном збільшилася на
2 % порівняно з 2013 роком. Витрати мандрівників в пунктах їхнього
призначення зросли на 12 % порівняно з 2013 роком, що пояснюється
розвитком економіки та збільшенням купівельної спроможності населення
(рис.2).
Південноамериканці частіше подорожують з метою шопінгу, але за
даними опитування, все більше відпочиваючих випробовують інші види
подорожей. Для південноамериканців, Північна Америка продовжує
залишатися основним об‘єктом шопінг-турів, у той час як частка Європи в
даному сегменті зменшується [2].
У даний момент зростання виїзного туризму сповільнюється після
кількох років сильного зростання, але залишається напрочуд стійким до сих
пір. Кількість вихідних поїздок, зроблених мандрівниками з Південної Америки
збільшилася приблизно на 4% в період з січня по серпень цього року, за
попередніми даними ВТО. Прогноз на наступний рік не такий позитивний,
через економічний спад у Бразилії і слабкі економічні умови в інших країнах
даного регіону.
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Рисунок 2. Динаміка розвитку надходжень від міжнародного туризму в
Південній Америці
За даними ВТО, міжнародний туризм в Південній Америці виріс на 6 % за
перші вісім місяців 2015 року, після збільшення в 2014 році на 7 % [3].
Станом на 2016 рік, південноамериканці продовжують подорожувати в
основному в межах Південної Америки, тури вихідного дня виросли до 70%
всіх поїздок, серед міських поїздок сильно зростають екскурсії та пляжний
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відпочинок. У результаті, середня тривалість поїздок значно скоротилася до 10
діб і середні витрати на людину зросли приблизно до 1500 євро за одну поїздку.
Для регіону є досить оптимістичний прогноз зростання кількості туристів на
півмільйона, що пов‘язано з проведенням літніх Олімпійських ігор у Ріо-деЖанейро. Як і по всьому світу, замовлення турів в інтернеті зросли в останні
роки, у той час як замовлення в туристичних агенціях знизилися [4].
Однак перспективи Південної Америки в 2017 році не такі райдужні.
Очікується помірне зростання до 1,9% для виїзного туризму з регіону.
Щодо перспектив розвитку туризму в регіоні, туристична індустрія
Південної Америки робить ставку на розвиток туризму класу люкс. Регіон
інвестує значні кошти в цей напрямок, розраховуючи залучити заможних
мандрівників як з самого регіону, так і з інших континентів.
Великі готельні мережі, орієнтовані на заможних гостей, уже активно
будують нові готелі в Південної Америки. Для прикладу, Four Seasons планує
вкласти $ 450 мільйонів у будівництво трьох готелів у Бразилії. В Аргентині в
найближчі роки повинні з'явитися 5 нових розкішних п'ятизіркових готелів.
Експерти прогнозують, що попит на елітарний туризм в регіоні повинен
спровокувати постачальників туристичних послуг на розвиток поки досить
слабкої інфраструктури відпочинку в регіоні.
Список використаних джерел:
1. Даринський А. В. Географія туризму в Латинській Америці. - Спб.:,
2003. - 290с.
2. Смаль І.В. Туристичні ресурси світу: Підручник. – Н.: Видавництво
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, 2010. - 336 с.
3. UNWTO Tourism Highlights 2016 Edition [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284418145. –
Назва з екрана.
4. ITB WORLD TRAVEL: TRENDS REPORT 2015/2016 [Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.itbberlin.de/media/itbk/itbk_dl_all/itbk_dl_all_itbkongress/itbk_dl_all_itbkongress_itbk
ongress365/itbk_dl_all_itbkongress_itbkongress365_itblibrary/itbk_dl_all_itbkongre
ss_itbkongress365_itblibrary_studien/ITB_World_Travel_Trends_Report_2015_201
6.pdf. – Назва з екрана.
Циснецька Н.М.,студентка

150

Миколаїв, 2016 рік

«Сучасні тенденції розвитку туризму»
Науковий керівник: Обозна А.О.,
к.е.н., доцент, МФ КНУКіМ,
м.Миколаїв
ІННОВАЦІЯ В СФЕРІ ЕКСКУРСІЙНОГО ТУРИЗМУ
На початку 90-х років минулого століття туризм перетворився на
найбільш динамічну галузь світової. І як свідчить світовий досвід туристичної
діяльності, використання інноваційних розробок і рекомендацій є одним із
чинників лідерства в конкурентній боротьбі за ринки збуту туристичного
продукту. Не існує сумнівів і щодо необхідності переходу індустрії туризму
України на інноваційну модель розвитку. У зв'язку із зазначеним, виникає
потреба аналізу та пошуку найбільш сучасних інноваційних підходів і їх
застосування в туристичній діяльності, що має важливе практичне значення і
визначає актуальність даного дослідження.
3D-екскурсії стали можливі сидячи біля комп'ютера. Унікальна програма
забезпечує ефект повного занурення при мінімальному завантаженні
комп'ютера. Щоб стати віртуальним туристом, досить скачати з інтернету
невелику програму. Користувач може ходити, злітати з будь-якого місця,
приземлятися, дивитися. Графіка віртуальних об'єктів – на рівні кращих
сучасних комп'ютерних ігор. Розробники створюють моделі за точним
кресленням і безлічі фотографій. Наприклад, при створенні проекту «ТаджМахал» були використані п'ять тисяч зображень. Зараз 3D-екскурсії можна
побачити у багатьох фірм, це подорож ресторанами, готельним комплексам і
т.д. В іспанському місті Кордова з'явилися спеціалізовані автомобілі, які
"розповідають" про місцеві визначні пам'ятки. Транспортний засіб працює за
підтримки GPS. Екскурсант отримує не тільки звуковий коментар, але і наочне
підтвердження почутого, яке відображається на спеціальному моніторі.
Комп'ютеризована система працює з картою пам'яті, на якій записана
інформація про 150 найбільш відвідуваних місцях. Система є багатомовною і
підтримує іспанська, французька і англійська мова. Машини були вироблені в
США. Аналогічні проекти GPS-туризму вже знайшли застосування в
Монтгомері (штат Алабама), де компанія IntelliTours LLC пропонує всім
бажаючим тури з аудіо-коментарями по місцях громадянської війни.
Пропоную розглянути деякі види зазначених напрямів інноваційної
діяльності у сфері екскурсійного туризму. По-перше, це інформаційні
інноваційні технології, а саме Інтернет-технології, за допомогою яких можна
просувати нові види екскурсій, також давати відповідну рекламу, інформувати
ВП «МФ КНУКІМ»
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споживачів про новинки та акції, формувати позитивний імідж туристичних
об‘єктів, регіонів тощо. На мій вибір пропоную зупинитися на креативноінноваційному елементі туристичної індустрії – віртуальній екскурсії.
Віртуальна екскурсія – це відвідування визначних місць, яке
змодельоване за допомогою комп‘ютера. На даний момент серед культурноосвітніх установ світу, що використовують подібну технологію, можна
виділити Лувр з його віртуальним туром галереями та залами різних історичних
періодів, Ермітаж з акцентуванням на найцінніших здобутках закладу, музей
Метрополітен у Нью-Йорку та багато інших галерей та музеїв світу .
Інтернет-екскурсії дозволяють мандрівнику заощаджувати час і гроші та
підвищувати власний інтелектуальний рівень, подорожуючи в комп‘ютерній
мережі уславленими місцями світу. Але віртуальний тур – це не лише спосіб
заощадити частину капіталу споживача, це гідна реклама туристичного
продукту для його виробника. Вдало створена віртуальна подорож робить
пропонований турпродукт унікальним, презентабельним і привабливим.
Крім віртуальних прогулянок музеями, можна здійснювати і віртуальні
прогулянки містом, така послуга називається Street View, доступна вона через
Google Maps. Широкоекранний вигляд з рівня вулиці справляє враження руху
реальними, хоча й «замороженими» у часі вулицями. Google Street View
демонструє знімки виконані раніше камерами вмонтованими на автомобілі.
Наразі бази знімків Street View охоплюють тільки окремі райони найбільших
міст, однак систематично доповнюються. Ця система, крім того, пристосована
для взаємодії з мобільними пристроями і може слугувати свого роду
електронним провідником, своєрідним екскурсійним гідом. Звичайно ж
віртуальна прогулянка не замінить справжньої, але віртуальне відвідування тих
місць, які вже оглядалися реально, може бути цікавим і як розвага, і як нагода
згадати, систематизувати знання, винесені з подорожі .
Ще один вид інноваційної музейної екскурсії – Food-екскурсія – це
мультижанровий формат, який дає можливість відвідати цікаву виставку,
почути небанальну екскурсію і випити філіжанку кави в музейній кав'ярні.
Історія, культура і гастрономія об'єднані в рамках єдиного проекту, що створює
нові уявлення про музейне дозвілля.
Інноваційні методи у веденні музейних екскурсій полягають не тільки у
створенні віртуальних екскурсій чи різноманітних мультижанрових. У зв'язку з
формуванням комунікативної моделі музею застосовуються інноваційні методи
в культурно-освітній діяльності: проектний метод, рольова гра, комп'ютерна
вікторина, конкурси-завдання, музейні свята та ін. Упроваджуються
різноманітні путівники, які дозволяють відвідувачам самостійно ознайомитися
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з експозицією музею. Інноваційні методи роботи використовуються,
здебільшого, у великих державних музеях. Ще одним проявом інновацій в
музейному туризмі, та й загалом у пропозиціяхтуристичних фірм є подієві
атракції, зокрема, театралізація, яка є однією з форм екскурсії. Особливий
інтерес представляють театралізовані свята прив'язані до календарних свят як
місцевого, так і більш масштабного значення. Проекти театралізованого
туризму можуть включати в себе конкурси, фестивалі, національні свята,
етнографічні посиденьки і т. д.
Останнім часом у світі та в нашій країні набирають оберти нові ігрові
види екскурсій під назвою «спайгеймс» (spygames) та «геокешинг»
(geocaching). Спайгейм – гра, що складається з ланцюжка завдань. Суть її в
тому, щоб відшукати на місцевості ті чи інші пункти, в яких знаходиться
залишений там знак або предмет, і рухатися далі. Що стосується геокешингу, то
це захоплююча гра-екскурсія, метою якої є пошук схованок за допомогою GPSприймачів. Грати можна в команді, а можна і поодинці, насолоджуючись
красою та звуками природи. Суть полягає в тому, що гравці власноруч
закладають якісь скарби в тайники, а потім публікують в Інтернеті географічні
координати секретного місця. Будь-який бажаючий може відправитися на
пошуки схованки, озброївшись навігатором. Якщо схованка зі скарбами
відшукана, кешер (учасник гри) забирає їх собі, але залишає в контейнері
рівноцінні речі, щоб наступні кешери теж змогли насолодитися знахідкою. У
Росії та Україні одним з головних правил вважається установка схованки біля
пам'яток історії, архітектури тощо. Тому пошук скарбу перетворюється в
неповторну подорож і екскурсію по визначних пам'ятках.
Нещодавно з'явилася нова технологія, яка дозволяє екскурсію
покращувати і заохочувати до неї. Ця технологія отримала назву «розширена
реальність». Першою загальнодоступною системою для «розширеної
реальності» була WikiМе. Це система, що поєднує реальний світ зі світом,
генерованим комп'ютером. На крок попереду в розвитку цієї технології іде
Google, який ввів нову послугу Google Googles. Щоб дізнатися більше про
об'єкт, досить виконати фотокамерою мобільного телефону його знімок та
переслати на сервери фірми Google. На підставі бази фотознімків Google та
інформації GIS, що знаходиться системі Google Марs, сервери ідентифікують
об'єкт і перешлють його опис на телефон користувача.
Що стосується Миколаївщини, то тут також можна створити особливу 3D екскурсію, яка зацікавить туристів відвідати Миколаївщину, подорожуючи
віртуально всією її території.

ВП «МФ КНУКІМ»

153

«Сучасні тенденції розвитку туризму»
Список використаних джерел:
1.
Малахова М.М., Ушаков Д.С. Інновації в туризмі та сервісі. - М.:
ІКЦ «МарТ», Ростов н / Д: Видавничий центр «МарТ», 2008.
2.
Мишечкін Г.В. Креативно-інноваційні елементи в сучасній
туристичній сфері України / Г.В. Мишечкін // Вісник ДІТБ. - 2011. 3.
Федоров О. Найновіші досягнення інформаційних технологій і
туризм - нові виклики і можливості / О. Федоров, Ю. Афоніна // Наукові
записки ВДПУ, серія: Педагогічні науки. - 2011.

154

Миколаїв, 2016 рік

«Сучасні тенденції розвитку туризму»
Чистякова К.Б., Андрієвська А.О.,студенти
Науковий керівник: Обозна А.О., к.е.н., доцент,
ВП «МФ КНУКіМ», м.Миколаїв
СТЕЖКАМИ СКАРЖИНСЬКОГО
Актуальність. У такий важкий час для нашої держави люди почали
думати інакше. Стали справжніми патріотами, почали цінувати та цікавитись
рідною Батьківщиною, історією України, традиціями, побутом, національним
вбранням, мовою і мальовничими куточками рідної землі. І на Миколаївщині є
такий куточок. Але скільки зараз гостей міста чи іноземних туристів знають
про цю чарівну знахідку? Цікаво, що за всю історію нашої землі чимало
видатних людей працювали, жили та просто відпочивали у Миколаєві,
наприклад, сім'я Скаржинських. У той час, коли люди хочуть мандрувати
рідною Україною – це дуже актуально писати про нашу землю та проводити
конференції. Знання людей про мальовничі куточки нашої Батьківщини
збільшується. Актовський каньйон має великий потенціал, навіть вибагливий
турист може незабутньо провести час. Сьогодні індустрія «захоплюючих
вражень» розвивається дуже швидко. Зараз ти стрибаєш з мосту на тарзанці, а
потім летиш на тролеї, пливеш на байдарці, та забираєшся на скалу. Усе це
доступно в каньйоні, головне знайти інвесторів. Уявіть собі, скільки молоді яка
прагне небезпечного туризму забажають стрибнути вниз каньйону, або
пролетіти на швидкості через озеро! Зараз це все доступно з пересувними
станціями. Треба розвивати багатство нашої землі, щоб з усієї держави люди
приїздили за незабутніми враженнями до Миколаєва.
Мета. Основною метою наукового дослідження, було поринути стежками
Скаржинського та його спадщини. Донести до громади всю цінність та велич
його вкладу у життя та розвиток Миколаївської землі. Це було неймовірно
цікаво дізнаватися про історію, досліджувати, розкривати таємниці. Завдяки
таким науковим робота ми розповідаємо про багатство нашого краю, чарівну
природу, флору, фауну. Розвиваємо свої логічні вміння, навички, теоретичні
знання. Доповідаємо про прості, але важливі речі про які неможливо мовчати.
Спитайте у будь-якого туристичного агента, який пропонує миколаївцям
поїздки туристичними маршрутам України і дізнаєтесь, що велику
популярність має Софіївський парк, але невже ми не бачимо, що на нашій
рідній землі маємо історичний природний пам‘ятник ландшафтного мистецтва.
Який прекрасний у будь-яку пору року і здатен «потягатися» по красоті з
Уманським. Парк з маленькими озерами, охваченими файними лісовими
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берегами, затопленими гранітними кар‘єрами, з віковими дубами, старими
місточками через річку Арбузинку, з гранітними скалами обережно і вкрай
математично розкидані самою природою. 16 га лісу, які вкрили собою
дивовижні куточки нашої Батьківщини. З Трикратами зв‘язано чимало легенд
та історій, видатних імен та постатей, заплутаних таємниць. Ми пропонуємо
Вам поринути у цей дивовижний світ і почути як це було з самого початку.
Село Трикрати – є частиною історії Скаржинських. Головним девізом
самого Віктора Петровича була фраза: «Зроби головне діло у своєму житті –
посади дерево». Він зробив у селі Трикрати справжній рай, в якому росли дуби,
берести, кедри, сосни... Скаржинський заснував свій родовий маєток Велика
Скаржинка. 1800р. він отримав назву Трикрати. Особлива гордість маєтку – ліслабиринт. Такий незвичайний «лабіринт», Скаржинський висаджував з 1849 до
1870. Особливу увагу привертає «Дуб Любові». Велике дерево схоже на серце.
Деревні насадження, говорив він, позитивно впливають на кількість опадів,
вологість повітря і ґрунту, врожайність полів, повноводість річок і клімат.
Трикрати і Актово входять до складу Національного природного парку
«Бузький Гард». Великий каньйон, розташований на річці Мертвовод, у кілька
разів перевершує розмірами малий. Родинна резиденція Скаржинських
збереглася до наших днів, тепер вона є власністю місцевої школи мистецтв.
Отже, історія Актовського каньйону, який знаходиться на
Миколаівському плато тісно зв'язана з історією сім'ї Скаржинських. Завдяки
значному внеску у розвиток села Трикрати зараз це місце стало об'єктом
активного туризму. Оригінальна скалиста порода, 16га лісу, три річки
(Арбузинка, Мертвовод, Соплинка) яких не знайдеш на картах, про них знають
тільки місцеві жителі. Унікальна флора та фауна, легенди та міфи які і нині
живуть у місцевому фольклорі про валунів-великанів, котрі світять сьома
кольорами райдуги, Голубине гніздо, величезний валун самого Диявола, про
диких котів та Мармурове поле, яке можна побачити лише з висоти пташиного
польоту, про весняні поля диких тюльпанів, про чарівний мед бджіл, які
збирають свій мед з рослин занесених у Червону книгу, які можна знайти у
нашій Миколаївській області. Усе це нині приваблює туристів. Неймовірно
цілюще повітря в каньйонах, яке насичене ароматом чудо-трав і наповнене
миротворчим бурлінням річок. Кожен турист може випити цілющої води, якою
у свої часи лікувався майже весь союз. Пройтися особливою тропою через гори
і скали, і побачити звідки був узятий величезний валун, який зараз знаходиться
у Вені, як символ організації ООН. Це все наша історія, рідна земля. Зараз ми
пишаємося тим що маємо и закликаємо пам'ятати та плекати великий вклад
сім'ї Скаржинських у створенні нового майбутнього.
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ДІАЛОГ КУЛЬТУР І НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ У СФЕРІ
ЕКСКУРСІЙНИХ ПОСЛУГ
Національна ідея – це духовна концепція національної свідомості,
розуміння народом сенсу свого існування, це концентрований вираз
стратегічної мети, головних пріоритетів нації на осяжне майбутнє. Національна
ідея має в своїй основі ідею української соборності. Термін «соборний»
вживається у значенні об‘єднаний, неподільний, а «соборність» – як
властивість, тобто об‘єднаність, цілісність, неподільність. У широкому сенсі
розуміння «української соборності» ґрунтується на етнотериторіальній,
культурній, економічній єдності, формуванні національної свідомості,
об‘єднання українських етнічних територій.
Оскільки українська державність ґрунтується на духовно-культурній,
етнотериторіальній єдності українського народу, актуальним є пошук способів
поширення цієї ідеї серед широких верств населення на міжнародному рівні.
Одним із ненав‘язливих та дієвих способів поширення національної ідеї, як
концентрованого виразу національних інтересів та почуттів, форми духовного
самоусвідомлення, показника того, як народ усвідомлює себе, свою роль і місце
у світі, є екскурсія. Абсолютно очевидним є необхідність розкриття глибинного
значення екскурсії для процесу глобальної взаємодії культур. Саме екскурсія
може мати той синергетичний ефект діалогу культур, в основу якого слід
закладати національну ідею та формувати нове ставлення до України в Європі і
світі.
Серед численних визначень поняття екскурсології, як науки, одним з
найбільш розповсюджених є визначення її як галузі теоретичних знань, яка
вивчає «проблеми моделювання ідеальної екскурсії і впливу екскурсії на
свідомість людей» [1].
Визначення екскурсії як форми і засобу освіти, виховання, задоволення
духовних, естетичних, інформаційних потреб туристів обумовлює її основне
призначення і, відповідно, основні функції. Функції екскурсії слід розглядати
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як її основні властивості, а саме: інформативну, наукову, просвітницьку,
виховну, гуманістичну та культурологічну.
Територію України можна без перебільшення визнати місцем діалогу
культур, бо за свою історію зазнавала експансії з боку багатьох сусідніх держав,
що залишили свій слід у багатьох сферах: мистецтві, архітектурі, науці тощо.
Культура, яка існує на межі з іншою культурою, завжди перебуває у стані
порівняння «свого» і «чужого», налаштованості на «чуже (від плазування – до
ненависті, від філії – до фобії і навпаки). Думка про відсутність абсолютно
«чистих», «самобутніх» культур була притаманна і українській суспільноісторичній традиції (Д. Антонович, Є. Маланюк, І. Дзюба, П. Толочко).
Культура, яка замикається на собі, приречена на виснаження власних
внутрішніх сил, на духовне виродження і, зрештою, повну загибель. Тому
зовнішні впливи не тільки не послаблюють, але й зміцнюють національну
культуру, збагачують її духовний потенціал, спонукають до активного творчого
пошуку. Тому культура не є чисто національним показником, а постає
продуктом взаємодії численних культур, що, у підсумку, збагачує туристичний
та екскурсійний потенціал багатьох історичних міст та етнічних територій.
Яскравим прикладом міста, у якому в діалозі культур на основі
національної ідеї розвивається сфера екскурсійних послуг, є Львів. За кількістю
пам‘яток і об‘єктів архітектури Львів тримає першість в Україні. Але з цілої
сотні таких об‘єктів екскурсоводи обрають найгарніші, тематично
першочергові, із значним ступенем збереженості. Оскільки Львів завжди
перебував на перетині інтересів різних імперій, які прагнуть підкорити собі
Львів, історія міста змішала в собі різні культури та стилі. Усе це
відображається на архітектурі і культурі Львова. Історичний Львів – це
унікальне поєднання європейської архітектури з елементами різних часів
будівництва. На вулицях Львова перетинаються сотні різних культур. У кожній
з них – свої історії, традиції, та своя атмосфера, адже за період свого існування
Львів перебував у складі восьми різних держав: Галицько-Волинського
князівства, Польщі, Західно-Української Народної Республіки, АвстроУгорської імперії, під нацистською окупацією, Росії, Радянського Союзу і
незалежної України.
Завдяки величезній кількості цінних для історії пам‘яток, що ідеально
збереглися до наших днів, історичний Львів входить до переліку міст
ЮНЕСКО. Історія Львова найкраще представляється гостям міста під час
численних екскурсій. Кожен маршрут унікально представляє Львів – у межах
подорожі містом турист дізнається про цікаві і важкі періоди з життя Львова,
має можливість побачити безліч унікальних пам‘яток історії, які представляють
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різні часи та епохи будівництва міста. У Львові є пропозиції екскурсійних
програм різної тематичної направленості, а саме: «Середньовічний Львів»,
«Львівські підземелля», «Дахи Львова», «Кавовий Львів», «Таємниці
львівських левів» і т.д., та всі вони мають на меті розкрити Львів, як українське
місто, та показати роль відомих українців у його формуванні та розвитку.
Методичні прийоми показу та розповіді повинні допомогти екскурсоводу
забезпечити найкращу дієвість екскурсійного методу повідомлення знань
аудиторії, домогтися стійкої уваги аудиторії до спостережуваного об‘єкта,
закріпити увагу до розповіді, а також збудити в екскурсантів інтерес до
тематики екскурсії. Одним із завдань екскурсій є через розповідь та показ
повернути українцям вкрадену історію, яку протягом століть методично
намагалися стерти із народної пам‘яті, викривляючи правдиві факти.
Відповідно до Положення про порядок проведення екскурсійної
діяльності у м. Львові екскурсійні послуги на території м. Львова можуть
надаватись особами, які отримали на це дозвіл акредитаційної комісії з питань
видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу Львівської
обласної державної адміністрації та отриманого свідоцтва про державну
реєстрацію суб‘єктами підприємницької діяльності юридичними та фізичними
особами, фахівцями туристичного супроводу (або фізичними особами, які
уклали договір з туристичною фірмою). Львівська міська рада видає бейдж з
метою впровадження єдиного зразка ідентифікатора екскурсовода (гідаперекладача та інших фахівців туристичного супроводу), веде реєстр реально
працюючих екскурсоводів (гідів-перекладачів) [2].
Завдяки цьому унеможливлюється ведення екскурсій екскурсоводами –
представниками інших держав, що прибувають разом з чужоземними
туристичними групами та подають екскурсійний матеріал в руслі свого
світобачення, а також забезпечується контроль за діяльністю екскурсоводів
муніципальною дружиною Львівської міської ради.
Окремого вивчення та особливої уваги потребують віртуальні екскурсії,
які, в умовах постійного інформаційного прогресу, набирають усе більшої
популярності. Характерними ознаками віртуальної реальності будуть наступні:
моделювання в реальному масштабі часу; імітація навколишнього оточення з
високим ступенем реалізму, посилений зоровий ряд екскурсій з допомогою
демонстраційного прийому тощо. Однак через відсутність прямого
комунікативного зв‘язку екскурсовод – екскурсант обмежений рівень і обсяг
пояснень, тому можуть виникати труднощі у переданні ідейності екскурсійного
матеріалу, формуванні духу патріотизму, розкритті національної ідеї.
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Отже, не забуваючи про толерантність та політкоректність, кожен
екскурсовод повинен бути патріотом та доносити до екскурсантів досягнення
титульної нації в культурі, економіці, мистецтві, науці і т.д. Державна політика
в туристичній сфері має враховувати не тільки економічну, політичну складові,
а й символічну. Остання, зокрема, пов‘язана зі створенням відповідних
пам‘ятних місць та їхнього «озвучення», в тому числі й через екскурсії.
Туризм в Україні, при належній організації справи, міг би стати не лише
джерелом чималих прибутків, а й значним ідеологічним ресурсом, який би
формував у наших громадян почуття патріотизму, а в зарубіжних гостей –
повагу до нашої країни.
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ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОДУКТ У СФЕРІ ШОП-ТУРИЗМУ
Шоп-туризм активно розвивається в останні роки і вже давно не має
нічого спільного з так званим «човниковим » бізнесом , стійко асоціюється із
виснажливими походами турецькими або китайськими ринками.
Шоп-туризм – це задоволення, можливість поєднати приємний
відпочинок з корисними покупками, і при грамотній організації з боку
туристичного агентства є можливість винести з повноцінної відпочинку
максимум матеріальної вигоди.
Шоп-тури бувають із зобов'язаннями й без них. У першому випадку ви
даєте розписку, що витратите на покупки певну суму, цю обіцянку часто
просять підкріпити грошовою заставою в розмірі повної вартості туру – на
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випадок, якщо ви з якихось причин не здійсните витрати. Тури без зобов'язань
звичайно коштують трохи дорожче, але при цьому ніхто не буде контролювати,
скільки грошей ви залишили в торгових центрах [1].
До речі, такий туризм не прив'язаний до сезону або датою, виїхати можна
в будь-який момент.Є тури, які прирівнюють до розпродажу колекцій модного
бренду або поїздка за дорогими речами, ексклюзивами. Різновид шоп-турів
вихідного дня також вражає уяву, через короткостроковість не потрібно навіть
змінювати графік або відпрошуватися з роботи.
Задоволення туристичних потреб є основною метою будь-якого виду
туризму. Так, на перший погляд, шоп-турист потребує лише задоволення
потреб, закупку речей для подальшої реалізації, проте не варто забувати й про
великий спектр додаткових послуг, які так чи інакше впливають на його
рекреацію та відпочинок, а значить і покращують продуктивність від роботи.
Саме виходячи з цих причин я звернула свою увагу на країни Європи, а
саме Чехію. У столиці Чехії – Празі має сенс робити покупки у магазинах
найпоширеніших і звичних брендів, особливо в сезони розпродажів: знижки
набагато істотніше, ніж у решті Європи [2].
Під час підготовки туристичного туру, основною метою якого є купівля
одягу(сувенірної продукції) і що має бути розрахований на людей більш
бюджетних, іншим чином, щоб не скористатися «спокусою» придбати зайві
речі, потрібно скористатися обмеженням на купівлю товарів. Ці формальності
можна обговорювати с туроператором і вже самостійно встановлювати грошові
обмеження.
Центр міста – Вацлавська площа – це місце зустрічей і відправною пункт
огляду визначних пам'яток і шопінгу. У програму тижневого туру входить
відвідування маленьких крамниць, бутиків (TEG, Pavla & Olga, Helena Fejková),
ринку (Prague Market) і торгових центрів (п'ятиповерхового Palladium та
наймодніший – Nový Smíchov).
Туроператори пропонують зазвичай два тура по Чехії:
Перший маршрут – це вулиця NaPrikope. Тут розташовані магазини всіх
демократичних і улюблених нами марок: Ecco, Mango, Kenvelo, Zara, Benetton,
Salamander, PorcelaPlus, H & M (в Празі є ще один магазин цієї марки – на
перетині Vaclavskenamesti і вулиці Jindrinsska), VeroModa, Clockhouse. І
мультибрендові торгові центри: NewYorker, CernaRuze, Myslbek, Slovanskydum.
Змусити себе піти з цієї вулиці практично неможливо! NaPrikope бере свій
початок від Вацлавській площі, яка являє собою скоріше бульвар, ніж площа.
Другий маршрут – місцева вулиця розкоші – Паризька вулиця (Parizska),
побудована за образом Єлисейських Полів. Паризька веде від храму
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св. Миколая до Староміської площі. Тут один за іншим вишикувалися бутіки:
ChristianDior, HugoBoss, SalvatoreFerragamo, LouisVuitton, Hermes, Moschino,
Swarovski, LaBoutiqueSuisse, Armani, Versace, Zegna, Dolce&Gabana,
CalvinKlein, BrunoMagli, EscadaSport [3].
Якщо ж одна з важливих цілей вашої поїздки – це шопінг і придбання
нових речей за вигідними цінами, то перед поїздкою Ви повинні дізнатися
побільше про основні торгівельні центри Праги, де Ви зможете знайти все, що
побажаєте на будь-який гаманець і смак!
Перспективи розвитку шоп-туризму в Україні виглядають потенційно
сприятливими з огляду на наявність значних рекреаційних ресурсів, але
гальмує його в економічному плані.
Даний вид туризму за умов розвитку може приносити великі кошти в
бюджет країни. Це підтвердження того, що шопінг-туризм є новою галуззю
туризму, але країни з високою економікою встигнули розвинути даний вид
туризму на високий рівень. Шоп-туризм, організований на базі власних
ресурсів та створює свою специфіку, може стати одним з елементів
пожвавлення місцевої економіки. Тобто стимулюватиме розвиток: транспорту,
систем зв'язку, сфери послуг, об'єктів розваг, та найголовніше торгівлі в цілому.
Якщо казати про Україну, то в ній також є свої туристичні фірми , які
пропонують шоп-туризм у різних напрямах: як в самій Україні, так і за її
межами. На сьогоднішній день, шоп-туризм є новим видом туризму, але вже
вирізняється на ринку «своїм» асортиментом послуг, які пропонує туристу[4].
Отже, можна сказати, що в даний час діяльність туроператорів на ринку
туристичних послуг – це потужна індустрія, яка включає в себе різноманітні
форми обслуговування населення в галузі туризму і задоволення їх потреб. За
кластеризацією майбутнє туристичного ринку, тому що ті переваги, котрі він
надає, мають значну роль, а ризик не йде ні в яке порівняння з подальшим
прибутком.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ ІСПАНІЇ
Іспанія – один з найбільших центрів міжнародного туризму, входить в
Південно-Європейський Середземноморський субрегіон. Основні туристичні
центри – Мадрид і Барселона, а також курорти – Коста-Брава, Коста-Дорада,
Коста-Бланка. Іноземний туризм розвинений на всій території Іспанії, але його
значення і вага в економіці зростає у визначених зонах, серед яких виділяється
Каталонія, яка є найголовнішим реципієнтом туристів у Іспанії. Варто
відзначити Балеарські та Канарські острови, Андалусію та Валенсію, котрі є
найпопулярнішими туристичними зонами [1].
Відповідно до даних ВТО, Іспанія входить в п‘ятірку найвідвідуваніших
країн Світу, перебуваючи то на третій, то на четвертій позиції після Франції,
США та Китаю. Починаючи з 2012 і до 2015 року Іспанія стабільно закріпила за
собою 3 місце в рейтингу прибуттів. Туристичні прибуття в 2015 році склали
68,2 млн осіб, що на 5% більше ніж в минулому році, а надходження від галузі
туризму склали 56,5 млрд доларів США [2].
Розглядаючи динаміку прибуттів в Іспанію протягом останніх десяти
років (рис.1), бачимо різкий спад прибуттів з 2008-2010 роки.
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Рисунок 1 – Динаміка прибуттів в Іспанію за 2006-2015рр.
Найменша кількість прибуттів складала 52 млн в 2009 році, що на 9,9%
менше , ніж в 2010р. Така тенденція пов‘язана із кризою державних запозичень.
Зростання дефіциту державного бюджету Іспанії відбулося в 2008 році.
Спочатку воно досягнуло -4,2% ВВП, потім, збільшилось до -11,3% в 2009,
після чого почало скорочуватися і два роки протрималось на позначці близької
до -10%[3]. У цей час в сфері туризму відбулось зниження попиту на
організований відпочинок і збільшення витрат туристичних операторів, що
призвело до банкрутства кількох великих туристичних компаній –
постачальників туристів [2]. Починаючи з 2010 року кількість прибуттів в
Іспанію знову почала зростати. За останній рік приріст туристичних прибуттів
складає 5% , порівняно з 2014 роком.
Іспанія забезпечує 42% всіх прибуттів Південної Європи, і поряд із
Італією, є беззаперечним лідером цього регіону. Хоча кількість прибуттів в
Італію за 2015 рік складає 50,7 млн осіб, що на 17,5 млн менше, ніж в Іспанії
[2]. Також ця країна забезпечила 12% від усіх прибуттів в Європу, а Європа в
свою чергу, забезпечує 51% всіх прибуттів в Світі (2015рік), це говорить про
ключове місце Іспанії в міжнародному туризмі.
Звертаючи увагу на мету подорожі, аналогічно до світових тенденцій,
більшість прибуттів в Іспанію відбувались з метою відпочинку, дозвілля та
рекреації (60млн). І тільки 4,315 млн приїжджали з професійною метою (2014
рік) [5]. Це пов‘язано із наявними природними ресурсами, сприятливим
кліматом, багатою історичною та культурною спадщиною, всесвітньовідомими
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пам‘ятками архітектури, що робить цю країну такою привабливою для
відвідувача, котрий прагне задовольнити свої потреби в пізнанні та рекреації.
Більшість прибуттів в 2014 році здійснювались за допомогою повітряного
транспорту, а саме 51,823млн. 12,257млн прибуттів відбулось за допомогою
наземного транспорту, і тільки 951 тис. за допомогою водного транспорту[5].
Такі ж тенденції прослідковуються і в світі, але розрив між авіасполученням і
наземними видами транспорту не такий великий. Такі особливості
характеризуються наявністю широкої мережі авіаліній та наявністю містких
аеропортів, кількість яких сягає 152. Найбільшими аеропортами є МадридБарахас, Барселона – Ель-Прат, Пальма-де-Майорка, Малага – Коста-дель-Соль
і Гран-Канарія [6].
Середня тривалість перебування туриста станом на 2014 рік складає 8,1
діб, що є досить високим показником. Найбільша тривалість перебування
відвідувача в Південній Європі відзначена на Кіпрі (8,6 діб), трохи нижча в
Італії (5,7 діб) та Греції (5,5 діб) [5]. Така тенденція пов‘язана із основною
метою відвідувачів, тобто відпочинком, а також із вартістю авіасполучення з
переліченими країнами, яка робить економічно доцільним відвідання Іспанії на
такий період.
Якщо брати до уваги весь Південно-європейський субрегіон, то слід
зазначити, що середня тривалість перебування знизилась за останні п‘ять років
із 5,1 діб в 2010 році до 4,8 діб в 2014 році. Середня тривалість перебування в
Іспанії протягом 2010-2014 рр. залишилась практично без змін.
Цікавим також є показник країни походження туристів. За даними
статистичних збірників ВТО 2014 року, 91% усіх прибуттів в Іспанію
відбувались з інших Європейських країн, 8% прибуттів – з країн Америки, та
3% – Східної Азії [5]. Аналогічні тенденції спостерігаються і в Південній
Європі. Цьому сприяє відсутність кордонів між країнами Шенгенської угоди,
що значно спрощує пересування в межах зони, незалежно від мети.
За тривалістю перебування статистичні дані ВТО веде за таким
розподілом: туристи , тобто ті, котрі здійснюють ночівлю в країні перебування,
та одноденні відвідувачі або екскурсанти, котрі не перебувають в країні більше
24 годин. В Іспанії кількість туристів (64,995 млн) значно переважає над
кількістю екскурсантів, які станом на 2014 рік складали 42,619 млн [5]. У
країнах південної Європи розподіл відбувався таким же чином протягом 20102014 рр., де 60 % прибулих вважаються туристами , та 40% – екскурсантами.
Отже, аналіз туристичних потоків засвідчує, що розвиток індустрії в
Іспанії має позитивну динаміку, і займає третю позицію в Світі за кількістю
прибуттів і за грошовими надходженнями від галузі туризму. Туризм в Іспанії
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давно став окремою потужною галуззю економіки та джерелом наповнення
бюджету. Саме тому ця країна є постачальником 42% прибуттів у південну
частину Європи, та 12% в Європу. Метою 94% відвідувачів в 2014 році став
відпочинок та рекреація, що пов‘язано із наявними природними ресурсами
держави. Розгалужена система авіасполучення робить доступними та
комфортними подорожі, головним чином із інших європейських держав (91%).
Іспанія є розвиненою країною Європейського союзу, з високими стандартами у
сфері туристичного обслуговування, яка може запропонувати практично всі
види туризму.
Вивчення досвіду Іспанії – країни лідера туристичної галузі світу є
важливим для України, яка володіє потужним туристично-рекреаційним
потенціалом, майже не розкритим, виходячи з того, що туристичні прибутки не
перевищують 3% ВВП.
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