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Головна особливість підготовки мовно-навчального туру полягає у виключно 

індивідуальному підході: школи та навчальні програми підбираються для кожної 

людини з урахуванням її мовного рівня, освіти, віку. 

У навчально-освітньому туризмі широко відомі екотури, пов’язані із 

спостереженням за поведінкою птахів у Латинській Америці, підрахунком чисельності 

популяцій китів у Тихому океані. В Америці це називається «learning travel», що 

означає навчальний, пізнавальний або науковий туризм. Деякі туристи хочуть не 

просто бачити, а й знати і допомагати природі. Навчально-освітній туризм добре 

розвинутий у канадській провінції Квебек, де планується розширення сфери наукового 

туризму і включення до пізнавальних маршрутів активну участь у таких сферах 

діяльності, як спелеологія та археологія, сільське господарство, кримінологія, 

література та медицина. 

Навчально-освітні тури користуються значним попитом серед туристів, адже цей 

вид туризму охоплює майже всі сфери життя людини і кожен може займатися тим, що 

йому по душі. 
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Гральний бізнес ‒ незаконна діяльність, пов’язана із влаштуванням казино, інших 

гральних місць, букмекерських контор, тоталізаторів, гральних автоматів за грошовим 

або майновим виграшем, проведенням лотерей (крім державних) та розіграшів з 

видачею грошових виграшів у готівковій формі ‒ поза банківськими установами або у 

майновій формі на місці. 

Але є у світі країни, де гральний бізнес не лише офіційно дозволений, але і 

приносить непогані доходи як власникам казино, так і державі у вигляді податків. 

У США є кілька величезних гральних зон, найвідоміша з яких, безсумнівно, Лас-

Вегас. Можна сказати, що все місто складається з казино, клубів та інших подібних 

закладів – гральний бізнес становить основу економіки. Люди спеціально приїздять у 

Лас-Вегас з інших країн, щоб зануритися в атмосферу азарту. 

Одним з найбільш знаменитих казино в цьому місті є «Стратосфера Лас-Вегас» – 

готель-казино, розташований на бульварі Лас-Вегас-Стріп. Площа грального закладу 

становить 7 тис. м², і тут є ігри на будь-який смак – карти, рулетка, гральні автомати, а 

в деяких залах можна робити ставки на тоталізатори на кшталт кінних скачок, котрі 

проходять по всій країні. До речі, «Стратосфера» привертає гравців демократичними, 

порівняно з більшістю інших міських казино, ставками: наприклад, мінімальна ставка 

в блекджек тут – лише п’ять доларів. 

Лас-Вегас ‒ не єдине подібне місце в США: американський уряд чудово розуміє, 

що гроші, які туристи витрачають в казино ‒ непоганий спосіб поповнити державний 

бюджет, тому інвестиції в гральний бізнес у цій країні активно заохочуються 

законодавчо, а акції найбільших фірм грального бізнесу котируються попитом на 

американських фондових біржах і приваблюють серйозних інвесторів. 

Гральний бізнес в Монако – одна з провідних галузей економіки країни, яка, 

звісно, регламентована законодавчо. 
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Казино в Монако вважаються найпрестижнішими казино в світі, завдяки, в першу 

чергу, навіть не сервісу і різноманітності послугам та розвагам, а через клієнтуру. Для 

того щоб потрапити в один із закладів – особливо це стосується знаменитого на весь 

світ «Монте-Карло» – вам доведеться дотриматися певного дрес-коду: костюм, сорочка 

і краватка для чоловіків і вечірня сукня для жінок. Ставки в монакських казино досить 

високі: маючи в кишені близько десяти доларів, ви навіть при неймовірній удачі джек-

пот зірвати не зможете – доведеться запастися сумою побільше. Крім того, «Монте-

Карло» – одне з найдавніших казино в Європі: будівлі, де воно розташоване, вже 120 

років, і будували її спеціально для цих цілей. 

Завдяки прогресивному законодавству у сфері регулювання грального бізнесу, 

відкрити на Мальті казино може будь-хто, хто має для цього достатньо коштів. 

Держава надає підприємцям максимальну ступінь захищеності та конфіденційності у 

веденні бізнесу в цій сфері, тому не дивно, що на території країни розташовано більше 

сотні казино, залів ігрових автоматів, лотерей, букмекерських контор і бірж ставок. 

Найзнаменитіші мальтійські гральні заклади – класичне «Dragonara Casino», 

більш сучасне і невимогливе до бюджету гравця та дрес-коду «Oracle Casino», розкішне 

«Casino at Portomaso» і відоме як музей «Casino di Venezia». 

Пристрасть до азартних ігор характерна практично для всіх британців. Люди в цій 

країні почали грати на гроші ще кілька століть тому – робили ставки на скачках і 

спортивних змаганнях. Гральні заклади з’явилися у 

У 2007 р. прем’єр-міністр Тоні Блер запропонував відкрити в Лондоні кілька 

величезних казино, які за своїм розмахом та розкішшю могли б зрівнятися з казино 

Лас-Вегаса. Спершу планувалося відкрити 40 таких закладів, але, зрештою, в Лондоні 

з’явилося лише одне так зване «супер-казино» ‒ «Ritz», його можна знайти за адресою 

150 Piccadilly, W1J 9BR London. 

Для Гібралтару характерна вкрай низька податкова ставка для підприємств 

грального бізнесу – всього один відсоток від величини грошового обороту, при цьому 

не більше £425 тис. на рік. Тобто навіть у тому випадку, якщо казино заробило за рік 

більше, – а так на Гібралтарі зазвичай і буває – держава не зобов’язує підприємство 

виплачувати більше обумовленої суми, і це стосується як класичних «наземних» 

казино, так і віртуальних. 

При цьому, за кожною такою фірмою держава забезпечує жорсткий контроль – 

скасовує можливість приховування податків і забезпечує власникам казино захистом, 

тому отримати ліцензію на відкриття свого бізнесу в цій сфері можуть лише компанії з 

незаплямованою репутацією. 

У наші дні Індія займає дев’яте місце в світі за доходами від грального бізнесу: 

тут працює понад 200 казино, де можна знайти всі види азартних ігор, хоча офіційно в 

країні дозволені тільки скачки та лотерея. Проте, у 2001 р. в улюбленому серед туристів 

штаті Гоа відкрилося велике казино «Royale»: воно базується на лайнері «Каравела» і 

нічим не поступається іншим всесвітньо відомим закладам – як за рівнем 

обслуговування, так і за грошима, які там обертаються. 

На жаль, контролю над цими інвестиціями немає, і, як і у випадку з Індією, більша 

частина виручених від діяльності гральних будинків грошей, надходить не в казну 

країни, а в кишені власників казино – у зв’язку з цим у 2009 р. прем’єр-міністр 

Камбоджі Хун Сен видав розпорядження закрити всі казино в країні. 

Як часто буває в таких випадках, частина закладів дійсно була закрита, а інші 

залишилися процвітають: наприклад, можна відвідати казино «Naga» – у  
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розпорядженні гостей є комфортабельний чотиризірковий готель, ціни на кімнати в 

якому порівняно невеликі, можна жити там і грати в своє задоволення, доки не 

закінчаться гроші. 

Переглядаючи список міст світу, де панує гральна атмосфера може виникнути 

питання: чи можуть існувати гральний бізнес в Україні? Та на це питання ми також 

знайшли відповідь. 

Прем’єр міністр України Юлія Тимошенко пролобіювала Закон України «Про 

заборону грального бізнесу в Україні» від 25 травня 2009 р. Це не призвело до 

припинення грального бізнесу, а призвело до його криміналізації, коли правоохоронні 

органи за винагороду почали прикривати і розширювати гральний бізнес. 

Але через деякий час Міністерство фінансів України після довгих дебатів 

прийшло до висновку, що легалізація грального бізнесу значно збільшить бюджет 

країни. Процес формування відповідного законопроекту триває вже декілька місяців. 

Нове законодавство дозволить створити всі умови для підтримання економіки країни у 

важкий час. Як повідомляють ЗМІ, даний документ потрапить у Верховну Раду у 

листопаді, а це означає, що у випадку його прийняття відкриття гральних закладів вже 

у першій половині 2016 р. 

Гральний бізнес збільшить надходження у бюджет від оподаткувань, що 

покращить взаємовідносини України із Міжнародним валютним фондом. Частина 

діячів категорично протестує проти легалізації ринку грального бізнесу. Дехто 

впевнений, що це може погано відобразитись на житті соціально незахищених шарів 

населення. 

Фінансисти, які підтримують ідею легалізації, стверджують, що поява гральних 

закладів в елітних готелях великих міст ніяк не відобразиться на житті звичайних 

громадян, зате принесе значний прибуток у бюджет країни. 29 вересня у столиці 

пройшов Гральний Конгрес України, де були обговорені всі питання стосовно 

майбутнього цього сегмента у країні. 

До цього часу гральний бізнес був непрозорим, тому уряд хоче перетворити його 

у сегмент, котрий буде працювати згідно міжнародних стандартів, й сприятиме 

створенню робочих місць для населення. До введення заборони на гральні заклади в 

Україні дана сфера охоплювала приблизно 200 тис. робітників. Якщо буде прийнято 

легалізацію, це призведе до появи 300 тис. робочих місць й $ 100 млн прибутку від 

податків щорічно. 
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Основною одиницею в гірськолижному туризмі і безпосереднім місцем його 

проведення є гірськолижний курорт – територія (спеціалізоване місце) у гірському 

районі (на горі або великому горбі), облаштована для занять, як правило, гірськими, 


