
Діджиталізація 
сфер туризму та 
культури у Вінниці

Вінниця 

Цифрова.Туристична



Актуальність

Цифрові продукти сьогодні є трендом та

інструментами, що використовуються для розвитку

всіх сфер життя, в т.ч. і в галузі туризму та культури.

Пріоритетними для брендингу туристичної

дестинації є використання таких цифрових

технологій, як створення віртуальних 3D-турів,

QR-кодування архітектурних пам’яток та інших

об’єктів, технологія доповненої реальності та інше.

Це — віртуалізація майбутнього.



Задачі, що виконується під час 
оцифрування в місті

- ревізія наявного культурного надбання, тощо;

- збереження артефактів та експонатів (цифрові

копії);

- покращення репутації дестинації за допомогою

інновацій;

- розширення спектру послуг для споживачів;

- інформативність.



Що потрібно оцифрувати для 
міста Вінниця? 
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Туристичні 
маршрути та 
аудіогіди по них 

Оцифрування 
експонатів та  
артефактів 

Туристичні та 
культурні локації 
в місті (віртуальні 
тури, аерозйомка, 
360°, тощо) 
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ГІС з розміщеними 
обʼєктами HoReCa, 
музеями, закладами 
дозвілля 



Найвідоміші  туристичні 
дестинації та їх цифрові 
сервіси (в т.ч. і Україна)



Visit London



Переваги: 

•Двомовний хаб. 

•Дієвий міський інструмент (за 
статистикою в середньому його 
відвідуваність становить 1500 – 2000 
осіб на день). 

•Актуальний контент. 

•Використання новітніх технологій для 
публікації на хабі .

Туристично-культурний хаб Києва 
https://guide.kyivcity.gov.ua/



Віртуальні 

туриВіртуальна реальність

На сьогодні це одна з популярних
технологій, що не потребує великої
кількості обладнання (шоломів,
громіздких окулярів тощо).
Зараз потрапити у віртуальну
реальність можна, використовуючи
невеликі окуляри та звичайне
відповідне програмне забезпечення.

Технології, що застосовуються на хабі:



Віртуальні 

тури



Доповнена реальність спочатку
використовувалася у гейміндустрії, а
зараз набула популярності саме в
туристичній галузі за рахунок
реновації послуги та можливості
відродження історичних фактів,
культурних елементів тощо.

Доповнена 

реальність



Аерозйомка дроном (в мирний час) та 
панорамне фото - потребує обладнання
та певної підготовки у створенні 
контенту,  але досить розповсюджено у 
туристичній галузі.

Аерозйомка



Філософія «Вінниця 
Цифрова» за кейсом Києва
Діджитал-простір, де сформовані зрозумілі, довірчі й зручні відносини
між містом і туристами. Екосистема, що об’єднує міські сервіси та
надає їх у людяному, цифровому форматі. Кожен гравець важливий.

Сфера гостинності, туризму та культури різнопланові та активні в місті
Вінниця, тому потребують інтеграції цифрових технологій для їх
ативізації.



Переваги: 

• Наявний інструмент який потрібно 
наповнювати - сайт

• Відсутність оцифрованого контенту, а 
відповідно широке поле для роботи

Вінниця.Цифрова.Туристична. 
https://vinnytsia.city/



Пріоритетні складові концепту 
по оцифруванню на 2024-2026
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Оцифрування музеїв
(3D-тури та цифрові 
макети експонатів)

Створення AR обʼєктів як 
інструментів для гідів 
(історична реконструкція 
персонажів, втрачених 
споруд та елементів на 
будівлях) 

Оцифрування 
туристичних маршрутів 
методом створення  
Street View та аудіогідів,  
нанесення на мапу
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Оцифрування туристичних 
локацій та місць відпочинку: 
Набережна та фонтан, вул. 
Соборна, Садки, Європейська 
площа, Єрусалимка, тощо.



Дякуємо за увагу 

Олена ЧЕРНЕГА 
Експертка з туризму, кураторка проєкту по цифровізації за 
напрямками туризм та культура в м. Києві
Контактний номер телефону: 093-77-53-304 


