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тощо. Такі коробки користувалися популярністю у домогосподарок, і 
це було додатковим стимулом заглянути в магазин «Жорж Борман». 
На коробках з монпансьє зображувалися портрети великих письмен-
ників з цитатами (що, очевидно, мало й освітні цілі). У коробки цуке-
рок вкладалися паперові заготовки для виробів та інструкції з виготов-
лення. 

Продукція сучасної Харківської бісквітної фабрики – величезне 
поле для творчості кондитерів, дизайнерів, рекламістів і бренд-
менеджерів. Це не тільки смачно і є «обличчям» Харкова, а й показує 
місто в незвичному світлі дореволюційного часу, супроводжуючи його 
інноваційної для тих часів славою. 

Дана продукція допоможе Харкову знайти не тільки ще один вид 
сувенірних товарів, а й створить бренд зі своєю історією, підкріпленої 
фактами. Місто стане більш популярним серед туристів, збільшиться 
прибуток туристичної галузі, цей процес буде супроводжуватися му-
льтиплікаційним ефектом, сприяючи розвитку історичної, культурної 
та економічної сфер. 
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Актуальність даної теми полягає в тому, що зараз у світі сучасних 
технологій постає потреба у впровадженні інновацій в будь-якій сфері 
діяльності. У сфері туризму сьогодні відбуваються як масштабні кіль-
кісні, так і якісні зміни. Інновації не тільки припускають пристосуван-
ня туристської галузі до змінного характеру туризму шляхом застосу-
вання нових маркетингових стратегій, але й середовище, що оточує 
туризм, сприяє появі нових і новаторських послуг, продуктів і проце-
сів. 

В кінці 2016 року Харківським обласним туристсько-інфор-
маційним центром було проведено робоче засідання з питань можли-
вості впровадження 3D - турів на Харківщині [1]. Метою даної статті є 
виявлення позитивних та негативних сторін впровадження віртуальних 
турів. 
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Спочатку слід звернутися до самого поняття «3D туру». Віртуа-
льний тур - сукупність кількох об'єднаних в смислову послідовність 
сферичних панорам, між якими в процесі перегляду можна візуально 
«переміщатися», використовуючи спеціальні переходи і взаємодіяти з 
об'єктами, що є частиною зображення з метою отримання додатково 
інформації. 3D-тур – це уявлення приміщення, комплексу приміщень 
або певної місцевості користувачеві за допомогою певних програмних 
засобів «від першої особи» (тривимірне панорамне зображення об'єк-
тів) . Це інтерактивна функція, що дозволяє створити ефект присутно-
сті в тій чи іншій точці.  

На сьогодні у міжнародній практиці багато музеїв, галерей, за-
кладів розміщення використовують віртуальні тури, дозволяючи май-
бутнім клієнтам прогулятися по всім залам виставок чи номерах, при 
цьому роблять це заради реклами. Таким чином, віртуальний тур – це 
дуже потужний маркетинговий інструмент, що дозволяє проінформу-
вати існуючих партнерів і клієнтів, а також привернути увагу та залу-
чити нових. Проте дана форма представлення інформації має як пози-
тивні так і негативні риси. 

Позитивні риси впровадження віртуальних 3D турів : Можливість 
для туристів, котрі не можуть собі дозволити поїздки, побачити все 
своїми очами, не витрачаючи грошей; Для туристських фірм – це ви-
сокоякісна реклама; Інформативність, у відмінності від простих фото-
графій; Віртуальні тури є інтерактивними, тобто відвідувач сам регу-
лює час перегляду панорами; Безпечна можливість перебувати у будь-
якій точці світу; 3D – тур дає можливість людям з обмеженими мож-
ливостями подорожувати. 

Негативні риси: Ніякий віртуальний тур не замінить реальної по-
дорожі, тактильних відчуттів і вражень; Неможливість «подорожую-
чих» у 3D - турах задати питання у реальному часі; Залежність від тих, 
хто створив тур, тобто немає можливості побачити те, що не входить 
до нього; 

Стосовно впровадження віртуальних 3D-турів саме в місті Хар-
кові та Харківський області слід зазначити, що на сьогодні будь-яка 
діяльність в сфері туризму в нашому місті це великий плюс. Адже ду-
же мала увага приділяється розвитку туристської справи та багато 
об’єктів знаходиться у непривабливому і занедбаному стані. Впрова-
джені у музеях і по визначних об’єктах віртуальні тури безумовно 
привернуть увагу гостей з інших регіонів України та іноземних турис-
тів і стануть відмінною рекламою для регіону. Проте, важливо відмі-
тити головний аспект цього питання: чи захоче турист після перегляду 
туру здійснити реальну подорож до Харківщини? Адже для регіону 
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важливим є приїзд реальних туристів, саме тому серед головних аспек-
тів створення даної рекламно-інформаційної продукції постає по – пе-
рше – відбір туристсько-екскурсійних об’єктів (причому слід обирати 
різноманітні за спрямуванням та наповненням об’єкти і презентувати 
їх одночасно, для того щоб показати багатство туристського потенціа-
лу); по-друге – проведення якісної фото та відео зйомки, з залученням 
фотографів – професіоналів; по-третє – платформа для розміщення 3D 
– турів; залучення фахівців-консультантів щодо інформаційного су-
проводу 3D – турів.  
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Пізнавальний або культурний туризм завжди був важливим сег-
ментом подорожей. Основним мотивом даного виду туризму є ознайо-
млення з історико-культурною спадщиною та унікальними природни-
ми об’єктами.  

В контексті даної теми слід особливу увагу приділити саме істо-
рико-культурним ресурсам, які в сучасних українських реаліях продо-
вжують залишатись ізольованими від загального туристичного потоку. 
Також на сьогоднішній день спостерігається невпинне руйнування цих 
об’єктів, що, як наслідок, впливає на зниження туристської атракцій-
ності для потенційних відвідувачів. Отже, питання використання істо-
рико-культурної спадщини з метою розвитку туризму є доволі актуа-
льним. 

У Конвенції «Про охорону всесвітньої культурної та природної 
спадщини» під «культурною спадщиною» розуміються: пам’ятки: тво-
ри архітектури, монументальної скульптури й живопису, елементи та 
структури археологічного характеру, написи, печери та групи елемен-
тів, які мають видатну універсальну цінність з точки зору історії, мис-
тецтва чи науки; ансамблі: групи ізольованих чи об’єднаних будівель, 
архітектура, єдність чи зв’язок з пейзажем яких є видатною універса-
льною цінністю з точки зору історії, мистецтва чи науки; визначні міс-
ця: твори людини або спільні витвори людини й природи, а також зо-
ни, включаючи археологічні визначні місця, що є універсальною цінні-
стю з точки зору історії, естетики, етнології чи антропології [1]. 


