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ПРОГРАМА  

Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Роль національних природних парків в розвитку туризму» 

НПП «Кармелюкове Поділля» 

смт Чечельник, Вiнницька область 

20–22 вересня 2018 р. 

 

І день (20 вересня, четвер) 

  800  –1000    — заїзд, поселення 

1000 –1100     — реєстрація, брейк-кава 

1100 –1200     — вітальне слово:  

⎯ НПП «Кармелюкове Поділля».  

⎯ Департаменту екомережі та природо заповідного фонду Міністерства 

екології та природних ресурсів України.  

⎯ Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів 

Вінницької облдержадміністрації.  

⎯ Департамент міжнародного співробітництва та регіонального економічного 

розвитку Вінницької облдержадміністрації.  

⎯ Чечельницька райдержадміністрація. 

⎯ Чечельницька районна рада. 

⎯ Чечельницька селищна рада. 

 

1200 – 1300    — екскурсії по виставках (стендові доповіді): 
 

— «Ремесла та промисли Чечельника». — Косаківський В. А. (к. іст. н., 

ст. викладач кафедри історії та культури України ВДПУ ім. М. Коцюбинського), 

Шпак-Косаківська Н. М. (заслужений майстер народної творчості України, 

керівник гуртків автентичної вишивки та народного мистецтва ВОСЮН).  

— «Роль Вінницького обласного краєзнавчого музею в популяризації 

природних об’єктів області». — Суржикова М. І. (науковий співробітник, 

Вінницький обласний краєзнавчий музей). 

— «Краєзнавча література у фондах Чечельницької центральної 

районної бібліотеки». — Шуть О. В. (директор Чечельницької ЦРБ).  
 

1300 – 1400    — обід 

 

1400 – 1600    — пленарне засідання (виступи, доповіді, презентації): 

1. Місце НПП «Кармелюкове Поділля» у національній екомережі. — 

Гудзевич А.В., (професор кафедри географії, д. геогр. н., Вінницький державний 

педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця), 

Любченко В.Є., (к. геогр. н., начальник відділу науки, НПП «Кармелюкове 

Поділля», смт Чечельник Вінницька область), Пижик А.М. (студент 

магiстратури кафедри географiї, Вінницький державний педагогічний 

університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вiнниця). 
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2. Перспективи рекреаційного використання природного потенціалу НПП 

«Кармелюкове Поділля» та проблеми їх реалізації — Романчук О.П., (директор 

НПП «Кармелюкове Поділля»), Дудник Г.Л. (заступник директора, головний 

природознавець, НПП «Кармелюкове Поділля», смт Чечельник, Вінницька 

область). 

3. Рекреаційна-туристична діяльність НПП «Кармелюкове Поділля» — 

Стороженко Л.І. (начальник відділу еколого-освітньої роботи та рекреаційного 

благоустрою НПП «Кармелюкове Поділля», Вiнницька область). 

4. Туризм — запорука розвитку територіальної громади. — Лисенко Г.М. 

(керуючий справами виконавчого апарату Чечельницької районної ради, смт 

Чечельник, Вiнницька область). 

5. Роль національних природних парків у розвитку об’єднаних 

територіальних громад. — Стойка В.О. (зав. НДЛ реклами і туризму, к.е.н. 

доцент кафедри економіки та соціальноповедінкових наук Уманського 

державного педагогічного університету ім. П.Тичини). 

6. Вплив туризму на екосистеми ПЗФ. — Трач І.А. (к.т.н., ст. викладач 

Вінницького національного політехнічного університету). 

7. Проблеми та перспективи менеджменту внутрішнього туризму. — 

Прилуцький А. (к.е.н., доцент каф. фінансів, банк. справи та страхування ВНАУ 

м. Вінниця). 

8. Досвід організації туристичної діяльності в РЛП «Міжріченський». — 

Сагайдак А. (директор Міжріченського РЛП, Чернігівська область).  

9. Сільський туризм як різновид підприємницької діяльності в сільській 

місцевості. — Тригубов О.С. (к.е.н., доц., зав. каф. підприємництва, 

корпоративної та просторової економіки Донецького нац. унів. ім. В.Стуса, 

м. Вінниця). 

1600 – 1630    — брейк-кава 

1630 – 1900   —  пленарне засідання (виступи, доповіді, презентації): 

1. Раціональне використання рекреаційних ресурсів Верховинщини — 

запорука сталого розвитку регіону — Коляджин І.І., (провідний науковий 

співробітник, НПП «Верховинський», Івано-Франківська обл.), Форгіль Я.С. 

(начальник відділу рекреації та пропаганди екологічної освіти НПП 

«Верховинський», Івано-Франкiвська обл.) 

2. Розвиток екологічного туризму в національному природному парку 

«Білобережжя Святослава». — Тарабан С.В. (начальник відділу еколого-освітньої 

роботи та рекреаційного благоустрою НПП «Бiлобережжя Святослава», 

м. Очакiв, Миколаївська область)  

3. Розвиток туристичної інфраструктури на території національного 

природнього парку «Пирятинський». — Проскурння О.Д. (нач. відділу рекрації 

та екологічної освіти, НПП «Пирятинський», Полтавська область). 
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4. Перспективи використання недеревної продукції в рекреаційній 

діяльності НПП «Кармелюкове Поділля». — Леонтяк Г.П. (д. с.-госп. наук, 

професор, академік Лісівничої академії наук України). 

5. Трипільське поселення Чечельник (до 40-річчя відкриття). — 

Ленчук Д.М. (магістр ВДПУ ім. М. Коцюбинського). 

6. Історіографія досліджень духовного центру росіян-старообрядців у селі 

Куренівка в працях С.В. Таранця. — Педін П.Ф. (магістр ВДПУ ім. М. 

Коцюбинського).  

7. Водний сплав по річці Південний Буг як складова туристичного 

потенціалу НПП «Кармелюкове Поділля». — Ваколюк В.Д. (краєзнавець, 

менеджер з туризму, м. Вінниця). 

8. Апітерапія як елемент рекреації. — Кікавський В.Г. (директор 

Ольгопільської СЗШ І–ІІІ ст.). 

9. Садиба зеленого туризму Катерина. — Шебінська Н.В. (власниця 

садиби, голова асоціації захисту довкілля «Явір»).   

10. Досвід проведення змагань із спортивного орієнтування на території НПП 

«Кармелюкове Поділля». — Мочалов Т., Торопов Д. (СКПП «Горизонт» м. Одеса). 

11. Особливості фінансування розвитку національних природних парків в 

умовах економічної нестабільності. — Стойка С.О. (к.е.н., ст. викл. кафедри 

фінансів, обліку та економічної безпеки Уманського державного педагогічного 

університету ім. П.Тичини). 

12. Новітні археологічні дослідження на території Чечельницького 

району. — Рудь В. С. (молодший науковий співробітник Інституту археології 

НАН України), Хофманн Р. (науковий співробітник, ун-т ім. К. Альбрехта у м. 

Кіль), Косаківський В. А. (кандидат історичних наук, старший викладач кафедри 

історії та культури України ВДПУ ім. М. Коцюбинського), Зайцева О. В. 

(молодший науковий співробітник, КУ ім. Б. Грінченка). 

13. Особливості організації туризму на природоохоронних територіях 

національних природних парків. — Марківська Л. В. (ст. наук. співр. НПП 

«Кармелюкове Поділля», Вiнницька область).  

14. До питання оцінки забезпеченості рекреаційно-туристичними ресурсами 

національних природних парків. — Любченко В.Є. (канд. геогр. наук, начальник 

відділ науки, НПП «Кармелюкове Поділля», Вiнницька область). 

15. Веломаршрут «Умань – Дебрецен». — Гіроль О.П. (Турфірма «Акорд»). 

16. Відеофільм «Весела Маланка». — Віта Омельчук (ГО «Видноколо», 

Турфірма «Кузня зеленого туризму»). 

Відеофільм 

 

1900              —  вечеря 
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ІІ день (21 вересня, п’ятниця) 

0800 – 0900    — сніданок 

0900 – 0930  — екскурсія до костелу  Святого Йосипа Обручника, ХVІІІ ст. (отець 

Цециліан, отець Бонавентура. Смт Чечельник). 

0930  –1100   — екскурсія до молочно-товарної ферми АФ «Україна-О», (директор 

Федчишин М.О., с. Каташин). 

1100 – 1200   — екскурсія до церкви Покрови Пресвятої Богородиці, ХVІІІ ст. 

(отець Валерій с. Каташин). 

1200 – 1300   — обід 

1300 – 1400   — відвідування Куренівського тримонастирꞌя в (Педін П.Ф. магістр 

ВДПУ ім. М.Коцюбинського. с. Куренівка). 

1400 – 1630  — екскурсія туристичним маршрутом «Загублений світ - 2» (Сторо-

женко Л.І., начальник відділу еколого-освітньої роботи та 

рекреаційного благоустрою НПП «Кармелюкове Поділля», урочище 

«Крамарівська дача», Дохнянське ПНДВ) 

1645 – 1715   — мандрівка раритетною вузькоколійною залізницею «Рудниця–

Гайворон» (Сошнікова Л.М., провідний фахівець з рекреації, 

зуп.пункт Куренівка – ст. Каташин). 

1715 – 1800   — відвідування рекреаційного просвітницького об’єкту «Лісівничо- 

екологічний центнер» (Сташенко Т.Г., провідний фахівець з еколо-

гічної освіти, Дохнянське лісництво ДП Чечельницьке ЛГ, кв.48) 
1800                — вечеря 

 

ІІІ день (22 вересня, субота) 

0800 – 0830   — сніданок 

0830 – 0900   — екскурсія до Собору Архистратига Михаїла (Стороженко Л.І., 

начальник відділу еколого-освітньої роботи та рекреаційного 

благоустрою. Смт Чечельник). 

0900 –1100   — пленарне засідання (виступи, доповіді, презентації): 

1. Екологічні стежки та маршрути національного природною парку 

«Кармелюкове Поділля» як важливий елемент його екотуристичної 

інфраструктури. — Сташенко Т. Г. (провідний фахівець з екологічної освіти, 

НПП «Кармелюкове Поділля», Вiнницька область).  

2. Історико-культурний потенціал Чечельницького краю та його 

туристична привабливість. — Поцілуйко Т. А. (організатор туристичної 

діяльності, Чечельницька центральна районна бiблiотека, смт Чечельник, 

Вiнницька область). 
3. Духовна спадщина Чечельника — туристична привабливість території. — 

Шабельник Л.В. (редактор, редакція районної газети «Чечельницький 

вісник»,  смт Чечельник, Вінницька область). 
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4. Історичними стежками тульчинського краю. — Українець О. В. 

(методист станції юних натуралістів Тульчинської міської ради, м. Тульчин 

Вінницька область). 

5. Старовікові дерева, як ключові елементи відновлення парку-пам’ятки 

садово-паркового мистецтва «Садиба». — Шпак Н.П. (науковий співробітник, 

НПП «Кармелюкове Поділля», смт Чечельник Вінницька область). 

6. Ентомофауна парку як екскурсійний об’єкт. — Горобчишин В.А. 

(ст.наук. співр.відділу динаміки популяцій Інститу евололюційної екології НАНУ). 

1100 – 1200   — підведення підсумків, прийняття резолюції;  

           1200   — від’їзд.  

 

 

            Просимо Вас взяти з собою зручний одяг та взуття для проходження 

            туристичним маршрутом. 
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Доповідь 

На тему : Проблеми та перспективи менеджменту внутрішнього туризму 

Доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування 

Прилуцького А.М. 

 

Аналіз стану вітчизняного туристичного ринку свідчить про те, що розвиток 

туризму в Україні перебуває лише на початковій стадії. Задля вирішення 

поставлених проблем необхідна міцна підтримка держави. Спочатку потрібно 

створити належні умови для роботи туристичних підприємств, установ та 

організацій. Потребують розробки й впровадження прогресивні методи і 

стандарти туристичного обслуговування; потрібно пропонувати вигідні умови для 

підприємців малого та середнього бізнесу; підвищувати ефективність 

використання рекреаційних ресурсів та об’єктів культурної спадщини; зміцнити 

матеріально-технічну базу туризму. Серед важливих напрямків роботи з питань 

розвитку туризму є потужна інформаційна політика 

Вкрай необхідно спростити прикордонні і митні формальності, 

паспортновізовий режим тощо. На порядку денному стоїть і створення неурядової 

Національної туристичної асоціації (НТА), яка б відстоювала інтереси як 

інвесторів, так і споживачів туристичного продукту. Одними з найважливіших 

кроків державної політики у сфері туризму повинно стати створення позитивного 

іміджу України як туристичної держави та активне просування туристичного 

продукту. Основою туристичної індустрії є насамперед туристична 

інфраструктура і турпослуги. Нинішній стан інфраструктури не задовольняє ні 

вітчизняних, ні іноземних туристів, а якість послуг робить сучасні туристичні 

продукти не конкурентоспроможними .  

Незадовільний стан дорожнього покриття, низький розвиток єдиної 

транспортної мережі, відсутність інформаційного облаштування – все це 

характеризує нинішній стан транспортної інфраструктури більшості рекреаційних 

територій. Безумовно, для вирішення всіх окреслених проблем необхідне значне 

бюджетне та приватне фінансування. При цьому потрібно, щоб інвестори 

отримали дієвий механізм сприяння інвестиціям. Створення 

конкурентоспроможного туристичного продукту, здатного максимально 

задовольнити туристичні потреби населення країни та забезпечити розвиток 

територій – це і є стратегічна мета розвитку туристичної галузі в Україні. 

Ключовим завданням є оптимізація зв’язків туризму і культури. Саме національна 

культурна спадщина в більшості країн є потужним генератором залучення 

туристичних потоків. 

Складові доходів можна представити у розгорнутому вигляді окремо по 

прийому й відправленню туристів. По прийому туристів буде отримано: – прямі 
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доходи від в'їзного туризму у вигляді різних регіональних і федеральних податків, 

що виплачуються турфірмами та іншими учасниками туристичного бізнесу; – 

доходи від витрат туристів на обслуговування; – непрямі доходи від завантаження 

готелів, барів, казино, ресторанів, розваг, відвідування історичних і культурних 

центрів; – непрямі доходи від створення нових робочих місць. По відправленню 

туристів: – прямі доходи від оподаткування туристичної діяльності по відправці 

туристів, що виплачується турфірмами та іншими учасниками бізнесу; – доходи 

від додаткового завантаження транспортних засобів та інших об'єктів сфери 

послуг, що залучаються при відправці туристів; – непрямі доходи від створення 

додаткових робочих місць в системі обслуговування по відправці туристів. 

Це свідчить про те, що не тільки у світі мало знають про туристичний 

потенціал нашої країни. Про це мало знають і самі українці. Враховуючи 

сприятливі природні та історичні ресурси, автор пропонує розробити різні за 

тривалістю та вартістю маршрути, що дозволить раціонально розподіляти 

туристів по різних напрямках руху і підвищити ефективність діяльності усіх 

учасників вказаного процесу. Ці маршрути можуть бути як суто на території 

Україні, так і змішані – по залізницях і України, і Європи. При цьому можливо 

буде на одному маршруті використовувати будь-які види колії (широку, 

європейську та вузьку). Замість стаціонарних готелів пропонується поставити на 

туристичні маршрути поїзди, переобладнані під «готелі на колесах», номеракупе в 

яких можуть бути від економ-класу до шикарних «люксів». Якість наданих послуг 

повинна наближатися до європейських і саме в цьому напрямку можуть бути 

створені всі передумови для добросовісної конкуренції. 


