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очікувати круїзний бум, так як подорож поза сезоном ‒ це додаткова ніша для 

швидко зростаючого круїзного туризму. 

Отже, круїзний туризм у Чорному морі справа дійсно перспективна та 

вигідна. Він заслуговує на більшу увагу як влади, так і інвесторів, оскільки має 

значний потенціал розвитку. На даний час у Чорному морі розвивається, 

переважно, в’їзний туризм, оскільки свого флоту в Україні нема, а для купівлі 

круїзних теплоходів потрібні чималі кошти. Та й круїзна інфраструктура також 

вимагає великих вкладень. На жаль, в Україні гідні умови поки може надати 

лише Одеса. Міжнародні круїзні оператори готові інвестувати кошти в 

поліпшення інфраструктури портів, але українське законодавство поки не 

передбачає подібної форми державно-приватного партнерства.  

 

Список використаної літератури : 

 

1. Аріон О.В. Організація транспортного обслуговування туристів: 

Навчальний посібник. – К.: Альтерпрес, 2008. – 192 с.  

2. Киричук К. Как возродить круизное судоходство в Черном море// 

Судоходство. – 2000. – № 6, С. 12- 13  

3. Попов А. Организация коммерческой деятельности на морском 

транспорте. – М., 2001. 

4. Сайт компанії Ukrferry-tours, програми подорожей, режим доступу: 

http://www.ukrferry.com/schedules 

 

 

Тлумак К.О., 

студентка ІІІ курсу кафедри культурології 

ВП «Миколаївська філія КНУКіМ» 

Науковий керівник: Баковецька О.О., 

доктор історичних наук, професор 

кафедри інформаційної, бібліотечної та 

архівної справи ВП «Миколаївська філія 

Київського національного університету 

культури і мистецтв», м. Миколаїв 

 

РОЛЬ ТА МІСЦЕ ТРАДИЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В СУЧАСНІЙ ІВЕНТ-

ІНДУСТРІЇ 

 

Культура була поступово створена соціумом для його збереження і 

гармонізації. Що таке традиційна культура? Вона створена нашою цивілізацією 

для того, щоб зберегти тогочасні тенденції і для того, щоб народ гармонійно 

почувався в тому середовищі, де він розташований. Піднімаючи питання про 

світоглядні та філософські  підстави розвитку сучасного суспільства, не можна 

не розуміти, що протягом історії людства майбутнє довгий час будувалося з 
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урахуванням кращого досвіду попередніх поколінь, який закріплювався і 

передавався в традиціях. 

Традиційна українська культура (українське народне мистецтво)  — це 

пласт української культури, пов'язаний з відтворенням 

світосприйняття українського народу, його психології, етичних настанов і 

естетичних прагнень, що охоплює всі види народної творчості, традиційно 

притаманні Україні: музику, танці, пісні, фольклор, декоративно-ужиткове 

мистецтво, що розвиваються, як єдиний комплекс, і органічно входять у життя 

народу протягом усієї його історії [1]. 

Традиційна культура – це культура, для якої характерні панування 

традицій, міфологічних та релігійних уявлень, колективістські стосунки між 

людьми. Для традиційної культури основоположним є поняття традиції. 

«Традиція (лат. traditio – передача, передання) – універсальна форма фіксації, 

закріплення і вибіркового збереження тих чи інших елементів соціокультурного 

досвіду, а також універсальний механізм його передачі, що забезпечує стійку 

історико-генетичну спадкоємність в соціокультурних процесах» [2]. 

Традиційна культура поширена в суспільствах, у яких зміни непомітні 

для життя одного покоління - минуле дорослих стає й майбутнім їхніх дітей. Ця 

культура споріднена з природою, єдина з нею. Джерело знань і умінь - старше 

покоління. Сучасний тип культури характеризується досить швидкими змінами, 

що відбуваються в процесі безперервної модернізації. Джерело знань, умінь, 

культурних навичок - соціалізована система виховання і навчання.  

Традиційна й сучасна культури - два полюси в широкому спектрі 

міжкультурних досліджень.  

Інтерес до традиційної культурі в сучасних дослідженнях івент-індустрії 

істотно зріс. Це пов'язано з тим, що в умовах глобалізації та інформатизації 

традиція стає сполучною ланкою з історичною пам'яттю і допомагає зберегти 

національно-культурну ідентичність. 

Українці - етнос з давньою високорозвиненою культурою. Саме це 

обумовило  неповторний традиційний побут, матеріальну культуру, систему 

основних свят (івентів) і обрядів, світогляд, духовні цінності нашого народу, які 

з кожним десятиліттям вдосконалювалися та набирали масової популярності 

серед інших країн. Величезний вплив на традиційну культуру івент-

індустрії водночас і в глобальному вимірі, і в локальному є незаперечною 

ознакою часу.  

Новоспечена івент-індустрія базується на традиційній українській 

культурі, вона є фундаментом сучасних івентів в Україні та посідає важливе 

місце в соціально-культурній сфері, грає велику роль у формуванні менталітету 

українців. Івент-індустрія постійно вдосконалюється, розвиваючись на рівні 

країни. Переймає кращий досвід, тренди зі світової практики та застосовує їх в 

Україні [3]. 

Термін «традиційна культура» має незнищенний фундамент. І навіть 

якщо таке твердження не для всіх очевидне, це не означає, що культура є 

розтяжним, немов гума, поняттям і його можна розтягувати в усіх можливих 
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напрямах. Величезне поширення івент-індустрії водночас і в глобальному 

вимірі, і в локальному є незаперечною ознакою часу.  

Отже, наші традиції, будучи елементом культурної спадщини, зазнали  

трансформації,  роздмухані до промислового масштабу. Подібно до того як 

наші невеликі крамнички геть з усім на вулиці поступилися більшим чи 

меншим супермаркетам аж до величезних торговельних площ десь далеко на 

периферії міста. Давні виступи оркестрів та музичних гуртів із міських парків 

перенеслися на стадіони, де сидять тисячі чи навіть десятки тисяч слухачів. Ми 

живемо у світі економічної парадигми, згідно з якою масштаб визначає все. Ця 

тенденція не нова. І, як більшість глобальних тенденцій, має своє коріння в 

панівній сьогодні північноамериканській цивілізації. 

Підсумовуючи, варто зауважити, що функцією традиційної культури в 

івент-індустрії є збереження традиційного суспільства, його укладу, 

накопичення та передача соціокультурного досвіду від давніх часів до 

сьогодення. 
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БРЕГЕНЦЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ЯК ФОРМА СУЧАСНОЇ 

МУЗИЧНО-ТЕАТРАЛЬНОЇ ВИДОВИЩНОЇ КУЛЬТУРИ 

 

Брегенцскій фестиваль (нім. Bregenzer estspiele) - фестиваль мистецтв, що 

щорічно проходить в липні і серпні в австрійському місті Брегенц. Особливістю 

фестивалю є плавуча сцена на Боденському озері. 
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