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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ 
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Індія належить до найперспективніших рекреаційно-туристичних країн 

не лише Азійського макрорегіону, а й усього світу. Це країна, де минуле, 

сучасне і майбутнє тісно переплелися. Космічно - ядерна держава з більш як 

мільярдним населенням, найсучаснішими інформаційними технологіями 

мирно співіснує з коровами, які гуляють вулицями міст, мавпами, які роблять 

нальоти на ринки, рікшами, жебраками і вогнищами, на яких спалюють 

мертвих. Іншої такої країни у світі немає. її унікальність і приваблює 

туристів. 

Індія не є внутрішньо цілісною країною. Тут живе понад 500 народів зі 

своїми мовами, культурами, віруваннями. Різні штати суттєво відрізняються 

своїм стилем життя, мовою, заможністю. Відмінна  вони і за кліматичними 

особливостями, природними ресурсами, географічним положенням, 

рельєфом тощо. 

Нині за вартістю валового національного продукту Індія посідає 4-те 

місце у світі, випередивши всі європейські країни. За цим показником 

попереду неї лише США, Китай і Японія. Однак швидкість, з якою 

розвивається Індія, величезний людський і природно-ресурсний потенціал 

вказують на те, що у XXI ст. ця країна разом з Китаєм диктуватиме світовий 

економічний порядок, у тому числі й особливості розвитку рекреаційно-

туристичного господарства. 

У 2005 року сумарний прибуток від туризму в країні збільшився на 4,55 

млрд., а 2006 р. - становив 6,6 млрд. $. За прогнозами фахівців, протягом 

найближчих 10 років, Індія може вийти на 3 у світі місце за популярністю 

серед туристів, якщо прогнозований потік туристів збільшуватиметься на 

8,8% щорічно. Всесвітня туристична організація включила Індію в список 10 



країн, де найближчими роками спостерігатиметься динамічний розвитку 

галузі туризму. 

Міністерство туризму Індії розробляє національну політику з розвитку 

і популяризування туризму. У ході роботи, міністерство консультується і 

співпрацює з різними зацікавленими особами, включаючи центральні 

міністерства та агентства, уряди штатів і союзних територій, а також з 

приватним сектором. 

Для того, щоб спрямувати більший  потік туристів в країну, окрім 

фінансування та розвитку традиційних напрямків туризму, в країні 

відкривають нові та удосконалюють малорозвинені напрямки туризму. 

  Індійські туроператори звернулися до Далай-лами з метою підтримати 

кампанію по просуванню нового напрямку туризму, так називаному 

«духовному туризму». Як передає інформаційне агентство France Presse, на 

відкритті міжнародної конференції з питань буддизму міністр туризму Індії 

заявив про необхідність популяризації будистських монастирів, що раніше не 

були доступні широкої громадськості. Більшість будистських монастирів в 

Індії побудовані на священних місцях, по яких ступав Будда.  

У найближчі 8 років міністерство по туризму Індії має намір об'єднати 

найбільш шановані в буддистів монастирі в єдиний туристичний маршрут. 

Приблизна вартість проекту складає 7 млн. доларів. 

Популярністю останні роки користується аюрведа - прадавня індійська 

наука лікування й буквально означає "наука життя". Це цілісна й повна 

система медичних знань, що існує й розвивається в Індії вже кілька тисяч 

років, зараз дуже популярна на Заході. Зараз в Індію на лікування 

приїжджають приблизно 150 тисяч іноземців у рік. Цей комплекс лікування є 

одним з тих, що визнано Всесвітньою організацією охорони здоров'я, як 

ефективна система альтернативної медицини.  Індійський уряд розраховує до 

2012 року збільшити дохід від оздоровчого туризму майже в сім разів. 

Планується створення фільмів про аюрведичні практики і випуск 

спеціальних брошур, які будуть поширюватися за кордоном. 



Збільшився попит на послуги спа-салонів. Ananda Spa in the Himalays 

5* вважається одним із кращих спа-готелів світу. Спа-курорт розташувався 

на території 21кв. км. і пропонує великий вибір з більш ніж 79 процедур для 

здоров'я і краси, поєднуючи традиційні індійські оздоровчі системи йоги й 

аюрведи з найбільш сучасними західними спа-розробками. 

Діяльність курорту спрямована на досягнення повної гармонії душі й 

тіла людини. Унікальні методи оздоровлення та різні практики, розроблені 

відповідно до індивідуальних потреб, рятують від стресу, очищують організм 

від токсинів, розслаблюють, омолоджують, корегують вагу;  також 

пропонуються консультації в області харчування і фізичних вправ. 

Прекрасній клімат, багата рослинність і самітність приваблюють сюди 

аматорів спокійного"екологічного" відпочинку вдалині від міського шуму. 

Крім того, це закрита зона, територія національних заповідників, для 

відвідування якої потрібно одержувати окремий дозвіл. На островах 

розташовано 96 резервацій  і 9 Національних парків, таких, як Морський 

парк імені Махатми Ганді (15 невеликих островів, покритих джунглями, у 

водах яких мешкає безліч екзотичних риб). Саме тому цей напрям в туризмі 

хоч і виник досить давно, але через значний попит у туристів відносять до 

перспективних напрямів. 

 Одним з перспективних видів туризму визначають подієвий туризм. 

Найбільш колоритними являються: парад у Нью-Делі з нагоди Дня 

Республіки, Водний фестиваль і Фестиваль слонів у Кералі (січень), цілий 

каскад свят під час селянського свята Лорі (січень), Міжнародний фестиваль 

повітряних зміїв у Ахмадабаде (січень), щорічний фестиваль танцю в 

Кхаджурахо (лютий), загальнодержавний фестиваль Шівратрі Натьянд 

(лютий-березень), весняний фестиваль Дулхенді (Пушпадолотсав) і весняне 

свято Шігмо в Гоа (березень). Щороку 16 березня на півночі Індії, в місті 

Джайпурі, проводиться Фестиваль слонів. Ніде в світі більше не можна 

побачити такої кількості цих гігантських тварин, що зібралися в один час в 

одному місці. Всі вони одягнені в різнобарвні тканини та гірлянди. У день 

http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B8


свята туристи можуть побачити процесію слонів під музику, подивитися 

гонки на слонах або на справжні спортивні змагання з поло на слонах.   

Фестиваль храмового танцю Хойсала Махотсава проводиться в Халебід 

і Карнатаке (квітень), 10-денний шиїтський фестиваль Мухаррам проходить у 

квітні-травні, сотні барвистих свят і феєрверків по всій країні в період Дурга-

пуджа (вересень-жовтень) і Холі (березень), а також Пушкарська 

ярмарок верблюдів в Раджастхані (жовтень-листопад), Міжнародний 

фестиваль перлів в Хайдарабаді (листопад), Міжнародний фестиваль дарів 

моря в Гоа (листопад). Фестиваль Ганеш Чатурті (Вінаяк, серпень-вересень) 

присвячений популярному слоноголовий богу Ганеші. 

Не менш привабливим та перспективним видом туризму в Індії 

являється гірськолижний туризм: Аулі (кращі в світі схили для слаломістів 

і сноубордистів, а також найдовша канатна дорога, є школа  для 

недосвідчених лижників і для дітей); Куфра (найперший гірськолижний 

курорт); Гулмарг (застарілий курорт, який більше всього підходить для 

початківців). 

Отже, на думку фахівців, найбільш перспективними видами туризму 

надалі будуть: 

Пляжний туризм на Гоа. 

Відвідування визначних пам'яток в «Золотому трикутнику» - Делі, 

Джайпур, Агра (Додаток Б). 

Річковий туризм 

Екологічний туризм. 

 

Література: 

1. Масляк  П. О. Країнознавство/  П. О. Масляк . -  К.: Знання, 2008.       

– 292 с. 

2. Все про Індію [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://www.india-tour.ru. – Назва з екрану. 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8B


3. Ліманський А. В. Міжнародний туризм в епоху глобалізації/ А. В.       

Ліманський// Журнал європейської економіки. – 2009. - №3. – С. 

295- 306. 

4. Звіт Всесвітньої Туристичної Організації за 2009 рік [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:  http://tourlib.net/wto.htm. – Назва з 

екрану. 

 

 


