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засобом розвитку рекреаційної інфраструктури, суттєвого наро-
щування рекреаційного потенціалу, підвищення конкуренто-
спроможності, ефективного функціонування і подальшого еко-
номічного зростання галузі в цілому. Здійснює вагомий вплив 
на адаптацію підприємств рекреаційної сфери до ринкових умов 
функціонування, що виводить галузь та економіку країни на 
новий етап економічного зростання. 

В. В. Борисенко, студент; 
О. А. Коцевич, студент 

Науковий керівник – П. В. Шуканов, д. геогр. н., професор 
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ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЇ «GOOGLE STREET VIEW»  
ЯК ІНФОРМАЦІЙНОГО ІНСТРУМЕНТУ 

ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ 

В умовах швидкого процесу глобалізації туристична індуст-
рія модернізує інструменти своєї діяльності, використовує 
сучасні інформаційні та медіа технології. З’являються нові 
засоби для проведення екскурсій та отримання інформації як, 
наприклад, QR технологія, де інформацію про об’єкт та 
маршрут отримують при скануванні кодів, за допомогою смарт-
фонів. Також до сучасних глобальних технологій належить 
Google Street View (з англійської – перегляд вулиць). Це над-
сучасна функція компанії Google, за допомогою якої у корис-
тувачів є можливість панорамного перегляду вулиць з кутом 
огляду 360°. 

За допомогою функції перегляду вулиць можна побачити 
пам’ятки і особливості природи з усього світу, відвідати різні 
музеї, стадіони, ресторани, магазини або просто прогулятися по 
вулицям міст і селищ. Цей режим доступний в Google Картах, в 
галереї і в спеціальному додатку «Перегляд вулиць» [1]. 

Вперше функція стала доступна 25 травня 2007 р. і охоплю-
вала декілька міст Сполучених Штатів. Сьогодні Street View 
охоплює 52 країни світу, а деталізація покриття ресурсу в окре-
мих регіонах дозволяє переглядати навіть сільські дороги та 
міські підворітні. З 19 квітня 2012 р. компанія розмістила Street 
View в чотирьох українських містах, що приймали Чемпіонат 
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Європи з футболу 2012: Київ, Львів, Харків та Донецьк, а також 
в Одесі. Додатково 14 травня було викладено фотографії стадіо-
нів, що приймали Євро-2012. В 2015 р. автомобілями проекту 
Street View Google maps було відзнято більшість території 
України. [2]. Користувачі Google мають можливість додавати 
власні панорамні зображення, зняті на пристрої та фотоапарати. 

В України в 2016 р. запрацювала програма Street View 
Trusted, яка дозволяє додавати панорами приміщень та бізнес 
закладів за технологією Street View від Google. Український 
підрозділ компанії Google спільно з Одеською міською радою та 
Одеською ОДА запустили сайт з панорамними фотографіями 
міських двориків. На сайті «Відчуй Одесу» зібрані сферичні 
панорами, які можна не тільки подивитися, а й почути звуки, 
характерні для цього міста [3]. 

Проект підтримали студенти і місцева молодь, що брала 
участь у квесті і робила фотознімки цікавих двориків Одеси, 
додаючи їх у Google Maps. Наразі на сайті зібрані панорами 
більш 30 двориків, які розташовані в центрі міста. Усі їх можна 
подивитися з кутом огляду в 360°. Тепер любителі міста біля 
моря можуть зайти на сайт і насолодитися колоритом Одеси, 
спостерігаючи панорами і слухаючи звуки одеських дво-
риків [4]. 

Функція Google Street View є невід’ємною частиною для 
успішної побудови туристичного бізнесу. Для багатьох туристів 
буває непросто вибрати відповідний ресторан, кафе або готель. 
Сертифіковані спеціалісти, контакти яких можна знайти на 
сторінці сайту Google Street View [5], можуть створити на замов-
лення віртуальний тур, що занурить відвідувача в атмосферу 
закладу, де він має можливість «прогулятися по готелю чи 
ресторану», це все заручить довіру потенційних клієнтів і 
переконає їх вибрати саме цей заклад. 

У липні 2015 р. незалежна компанія OXERA провела кількіс-
не дослідження ринку з метою проаналізувати вплив віртуаль-
них турів на підвищення інтересу клієнтів до різних компаній 
(зокрема, до бронювання номерів в готелях і столиків в ресто-
ранах) [6]. Результати роботи показали, що: 

− для пошуку інформації про компанії споживачі в 44 % 
випадків використовують географічні карти; 

− у 41 % випадків пошук закінчується відвідуванням 
закладу. 
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− сторінки компаній з фотографіями і віртуальним туром 
привертають увагу клієнтів в 2 рази частіше, ніж всі інші. 

Отже, інвестиції, вкладені у створення віртуального туру, 
стануть ключовим елементом для подальшого розвитку турис-
тичного бізнесу. У світі існує величезна кількість цікавих місць, 
розташованих на різних континентах, щоб на власні очі 
відвідати хоча б найвідоміші з них, потрібно буде витратити все 
життя, а за допомогою функції Google Street View поширюється 
можливість віртуально подорожувати по світу не виходячи з 
дому або офісу. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ІСНУВАННЯ ДИТЯЧОГО  
ТЕМАТИЧНОГО ПАРКУ У КРИМУ 

Зоглядаючись на останні події в країні та тенденції пошуку 
власної ідентичності й зокрема національної ідеї, перед країною 
постає необхідність у вихованні майбутнього покоління. Його 
моральний та духовий розвиток, ціннісні орієнтири та мораль-
но-етичні засади. 
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