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LOCAL LORE TOURISM RESOURCES: ESSENCE, COMPOSITION, GROUPS AND BLOCKS

Удосконалено поняття краєзнавчих ресурсів туризму, обгрунтовано взаємозв'язок між матеріальною та інфор-
маційною їх складовими за основними змістовно-функціональними напрямами, виділено відповідні групи і блоки
краєзнавчих ресурсів туризму. Представлено загальну схему формування змісту поняття краєзнавчих ресурсів ту-
ризму та його місця в туристичному потенціалі регіону. Визначено, що краєзнавчі ресурси туризму — це окремі об'єкти
та явища природи, історії і культури, а також господарства та інфраструктури, виявлені і встановлені шляхом крає-
знавчого пошуку у процесі краєзнавчого руху, які здатні задовольнити потреби відвідувачів у відновленні та розвит-
ку фізичних, емоційних та інтелектуальних сил. Встановлено, що специфічні властивості краєзнавчих ресурсів ту-
ризму є предметом зацікавлення туристів та стимулом їх до відвідування у процесі туристичних подорожей. Визна-
чено й систематизовано функції та види діяльності за кожним з виділених блоків краєзнавчих ресурсів туризму.

Objective processes of social development in Ukraine in the recent years testify to the emergence, significant recovery
and development of tourism business on the basis of local lore resources, which is still largely for the local market, but
mainly not so much with educational and disciplinary as with commercial purposes, with an ambitious prospect of
accepting and servicing "distant" tourists. It is determined that the main result of regional studies of any form or variety
is the formation of a list of objects, subjects and phenomena of a certain interest from the point of view of science, aesthetics,
education and upbringing, as well as any use that ensures the preservation of such objects and phenomena. The concept
of local lore tourism resources is improved, the relationship between material and informational components according
to the main content and functional directions is substantiated, the corresponding groups and blocks of local lore tourism
resources are identified. The general scheme of the content formation of the local lore tourism resources concept and its
place in the tourist potential of the region is presented. It is determined that local lore tourism resources are separate
objects and phenomena of nature, history and culture, as well as farms and infrastructures, discovered and established
by local lore search in the process of local lore movement that can meet the needs of visitors in the revival and development
of physical, emotional and intellectual forces. Under the "local lore search" and "local lore movement" in this context we
understand certain social processes concerning identifying objects of both cultural and natural heritage that originate
and "flow" from local initiatives: from individuals — ethnographers; from public, educational, scientific organizations,
etc. It is defined that the specific properties of local lore tourism resources are the subject of interest of tourists and their
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incentive to visit these resources in the process of tourist trips. In the "internal structure" of local lore tourism resources
we can identify separate groups (levels), blocks and components. The core-base group is the objects and phenomena of
nature, history and culture discovered in the process of local lore, which, by their properties and information, determine
the tourist interest. The second group of local lore tourism resources includes certain buildings and facilities, as well as
organizations and institutions that facilitate and, in some cases, determine the tourist use of the base group. The functions
and activities for each of the selected blocks of local lore tourism resources are determined and systematized.

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
Краєзнавство і туризм як дві самостійні га-

лузі знань та практики традиційно й об'єктив-
но знаходяться у нерозривному зв'язку одне з
одним. При цьому туризм на базі краєзнавчих
ресурсів прийнято розглядати здебільшого як
форму патріотичного виховання місцевого на-
селення (головним чином молоді), без огляду
на можливість комерційного освоєння резуль-
татів краєзнавчого пошуку, розгортання й роз-
витку на їх базі туристичного бізнесу міжре-
гіонального та міжнародного рівня. Обидві зга-
дані сфери наукової та практичної діяльності
в цілому є міждисциплінарними, хоча краєзнав-
ство традиційно більше тяжіє до педагогічної
галузі, а туризм — до економічної. Об'єктивні
процеси суспільного розвитку в Україні в остан-
ні роки засвідчують появу та значне пожвав-
лення і розвиток туристичного бізнесу саме на
базі краєзнавчих ресурсів, поки що в основно-
му для місцевого ринку, але головним чином
вже не з стільки освітньою та виховною, скільки
з комерційною метою, з амбітною перспекти-
вою прийому та обслуговування "далеких" ту-
ристів. У якості прикладу можна навести
Дніпропетровську область, яка традиційно не
вважалася туристичною, але у якій з появою
нових туристичних комерційних підприємств,
що тісно співпрацюють з місцевим краєзнавчим
рухом, в останні декілька років з'явився і по-
ступово набуває розвитку та вдосконалення
високоякісний внутрішньорегіональний тури-
стичний продукт. У цьому ключі в першу чергу
варто назвати туристичний центр "Риба
Андрій" та Агентство креативних подорожей
"Дивна Україна" у Дніпрі, туристичний центр
"Кривбастур" у Кривому Розі, туристичну аген-
цію "Сім Січей" у Нікополі та ін. Особливої
актуальності в сучасних умовах набуває не-
обхідність обгрунтування взаємозв'язку між

Ключові слова: краєзнавство, туризм, краєзнавчі ресурси туризму, туристичний маркетинг,
споживачі туристичного продукту.

Key words: regional studies, tourism, local lore tourism resources, tourist marketing, consumers
of tourist product.

матеріальною та інформаційною складовими
краєзнавчих ресурсів туризму за основними
змістовно-функціональними напрямами, а та-
кож визначення й систематизація функцій та
видів діяльності за кожним з виділених блоків
цих ресурсів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Варто першочергово підкреслити, що серй-
озного обгрунтування поняття "краєзнавчі ре-
сурси" в контексті розвитку туризму в сучасній
науковій літературі фактично не знаходимо.
Окремі аспекти природничого блоку краєзнав-
чих ресурсів як матеріальних географічних
об'єктів висвітлено у працях В.Л. Петранівсь-
кого і М.Й. Рутинського [5] та А. Манька [4].
Інше трактування краєзнавчих ресурсів виключ-
но як інформаційно-бібліографічної та дже-
релознавчої бази системи краєзнавчих знань
розкрито в роботах О.О. Ісаєнко [1], Г.М. Сло-
тюк [6], І. Чеховської [7] та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є удосконалення змісту по-

няття краєзнавчих ресурсів туризму (далі —
КРТ) та обгрунтування взаємозв'язку між ма-
теріальною та інформаційною їх складовими за
основними змістовно-функціональними напря-
мами, а також визначення й систематизація
функцій та видів діяльності за кожним з виді-
лених блоків КРТ.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Головним результатом краєзнавчої діяль-
ності будь-якої форми або різновиду є форму-
вання переліку об'єктів, предметів та явищ, що
становлять певний інтерес з точки зору науки,
естетики, освіти й виховання, а також будь-яке
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використання, що забезпе-
чує збереження таких об'єк-
тів та явищ. Не менш важли-
вим завданням краєзнавства
є накопичення та системати-
зація інформації і відомос-
тей, що засвідчують відпові-
дну цінність даних об'єктів.
Особливо це стосується
втрачених об'єктів, що не
підлягають відновленню.

У цьому зв'язку в кон-
тексті обгрунтування понят-
тя краєзнавчих ресурсів слід
насамперед визначити ряд
усталених понять, тісно по-
в'язаних із краєзнавчими ре-
сурсами, та чітко окреслити відмінність між
ними. Але попередньо слід зауважити, що по-
няття "ресурс" завжди передбачає певну ко-
рисність, можливість використання з певною
метою. Як ми вже зазначили, будь-який резуль-
тат краєзнавчого пошуку передбачає певне
його використання, головним чином з турис-
тичною метою, але також і в інших цілях. На-
приклад, ономастичні відомості використову-
ються для складання родоводів конкретних
родин, у тому числі на замовлення. Доведена
наукова цінність природничого змісту є ваго-
мою підставою для створення у визначеній
місцевості об'єктів та територій природно-за-
повідного фонду, у тому числі й таких, де не
може бути дозволене туристичне відвідування.
Тому в ключі завдань даної статті, на наш по-
гляд, варто говорити не стільки про краєзнавчі
ресурси загалом, скільки про краєзнавчі ресур-
си туризму, що підкреслить конкретну функц-
іонально-цільову спрямованість таких ресурсів
щодо напрямів їх використання.

На рисунку 1 представлено загальну схему
формування змісту поняття краєзнавчих ре-
сурсів туризму (КРТ) та його місця в туристич-
ному потенціалі регіону.

Кожне з чотирьох наведених понять, з яки-
ми пов'язано поняття КРТ на "вході" або на "ви-
ході", матеріально та (або) інформаційно прак-
тично співпадають, але кут зору щодо їх трак-
тування, безперечно, різний. Спробуємо роз-
глянути окремі аспекти зв'язку представлених
понять із поняттям КРТ.

Окремі об'єкти, предмети, явища, відомості,
виявлені шляхом краєзнавчого пошуку в про-
цесі краєзнавчого руху, складають матеріаль-
но-інформаційну базу КРТ. Такі об'єкти та яви-
ща, що є цікавими з певної "початкової" нау-
кової точки зору (історичні будівлі та спору-

ди, місця проходження важливих історичних
подій, цінні артефакти, унікальні природні лан-
дшафти й т. ін.), переходять до розряду КРТ з
моменту перших спроб оцінки та встановлен-
ня їх туристичної привабливості. Аналогічний
шлях потрапляння до КРТ проходять і об'єкти
та явища, віднесені до культурної та (або) при-
родної спадщини.

У підсумку краєзнавчі об'єкти (вони ж —
об'єкти спадщини), на базі яких суспільство в
особі конкретних організацій та інституцій по-
ступово розгортає і розвиває туристичну
діяльність певного рівня й масштабу, у вигляді
краєзнавчих ресурсів туризму гармонійно вли-
ваються у загальний масив регіонального тури-
стичного потенціалу. При цьому наголос ро-
биться на те, що краєзнавчі ресурси туризму,
на відміну від інших, виявлені виключно шля-
хом краєзнавчого пошуку. Надалі КРТ, набу-
ваючи поступово все більшої популярності се-
ред туристів, нарощуючи відвідуваність (у ви-
падку конкретної їх географічної прив'язки) та
підвищуючи рівень і якість інфраструктурної
облаштованості та впорядкованості, перехо-
дять до розряду туристичних дестинацій.

Таким чином, краєзнавчі ресурси туризму —
це окремі об'єкти та явища природи, історії і
культури, а також господарства та інфраструк-
тури, виявлені і встановлені шляхом краєзнав-
чого пошуку у процесі краєзнавчого руху, які
здатні задовольнити потреби відвідувачів у
відновленні та розвитку фізичних, емоційних та
інтелектуальних сил; специфічні властивості
яких та інформація про які є предметом заці-
кавлення туристів та стимулом їх до відвідуван-
ня у процесі туристичних подорожей. Під
"краєзнавчим пошуком" та "краєзнавчим ру-
хом" у цьому контексті ми розуміємо певні су-
спільні процеси по виявленню об'єктів як куль-
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Рис. 1. Місце краєзнавчих ресурсів туризму у процесі
формування туристичного потенціалу регіону

Джерело: складено авторами.
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турної, так і природної спадщини, що походять
та "витікають" з місцевих ініціатив: від окремих
осіб — краєзнавців; від громадських, освітніх,
наукових організацій тощо.

У "внутрішній будові" КРТ можна виділи-
ти окремі групи (рівні), блоки та складові
(табл. 1). Серцевинно-базисну групу являють
собою виявлені у процесі краєзнавчої робо-
ти об'єкти і явища природи, історії та куль-
тури, які своїми властивостями та інформа-
цією зумовлюють туристичний інтерес. Ця
група є головним стрижнем КРТ, що перед-
бачає подальше інфраструктурне облашту-
вання та формування потоків відвідувачів,
"вихід місцевості" на туристичний ринок.
Друга (допоміжна) група КРТ включає певні
споруди та будівлі, а також організації та
інституції, які полегшують та в окремих ви-
падках зумовлюють туристичне використан-
ня базисної групи.

У зв'язку з вищевикладеним вважаємо за
доцільне визначити основні види туристичної
(рекреаційної) діяльності та функції туристич-
ного обслуговування, які в сучасних умовах, з
одного боку, сприятимуть максимальному за-
доволенню туристсько-рекреаційних потреб
відвідувачів і "закріпленню" КРТ на відповідних
туристичних ринках, з іншого боку, впорядко-
вуватимуть їх з точки зору положення на фун-
кціонально-діяльнісній вісі "використання —
збереження". Означений функціонально-видо-
вий "визначник" виділених груп та блоків КРТ
представлений у таблиці 2.

Подані в таблиці 2 функціонально-змістовні
різновиди окремих груп та блоків КРТ, незва-
жаючи на окремі дублювання певних видів
діяльності (наприклад, екскурсійна діяльність
представлена у кожному з трьох випадків), ма-
ють дещо різне змістовне походження, але фак-
тично однакове призначення — максимальне
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Екскурсії та квести  

(музеї та ін.) 

Оздоровлення та лікування 

(санаторії, пансіонати) 

Психологічне розвантаження від 

споглядання краєвидів 

Екскурсії 

Паломництво 

Активна діяльність з елементами 

спорту та ризику (тролей, 

сходження на вершину, підйом на 

дах споруди та ін.) 

 

Таблиця 2. Функціонально-діяльнісна різноманітність основних груп
та блоків краєзнавчих ресурсів туризму

Джерело: складено авторами.

Таблиця 1. Зміст основних блоків та складових краєзнавчих ресурсів туризму

Джерело: складено авторами.

Головні 

складові КРТ 

Основні групи та блоки КРТ 

Серцевинна (базисна) група Допоміжна (надбудовна) група 

Природний блок 
Історико-

культурний блок 

Інституціонально-інфраструктурний блок 

Панорамний 

блок 
Окремі заклади та 

підприємства цільового 

призначення 

Окремі споруди та 

заклади 

допоміжного 

призначення 

Матеріальна 

складова 

Окремі об’єкти та 

явища природи та 

природні 

ландшафти 

Окремі об’єкти 

історії і культури 

та їх площеві і 

лінійні візуально-

змістовні 

композиції 

Екскурсійні та 

транспортні організації, 

місцеві туроператори, 

музеї, готелі, заклади 

харчування та розваг, а 

також підприємства 

різних галузей 

обслуговування та 

виробництва, що можуть 

бути відвідані туристами 

Дороги, вокзали, 

порти та станції, 

аеропорти, малі 

архітектурні форми 

для відпочинку, 

обладнані оглядові 

майданчики, 

туристичні 

інформаційні 

центри, вказівники 

тощо  

Місця огляду 

краєвидів 

Інформаційна 

складова 

Інформація щодо 

їх природничої, 
історичної, 

естетичної, 

релігійної, 

оздоровчої та 

іншої цінності 

Інформація щодо 

їх історичної, 
художньої, 

літературної, 

релігійної, 

оздоровчої та 

іншої цінності 

Інформація щодо їх 

властивостей, що 
зумовлюють туристичний 

інтерес, а також про 

режим роботи 

Основна 

технологічна 
інформація: стан 

доріг, розклад 

рейсів, наявність Wi-

Fi в окремих місцях і 

т. ін. 

Інформація 

щодо об’єктів 
краєвидів  

та їх візуальних 

і змістовних 

композицій 
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задоволення туристичних потреб та реалізацію
туристичного попиту. Означені характеристи-
ки мають чітко виражений маркетинговий
зміст, тому варто розглянути загальну по-
слідовність маркетингових дій щодо виведен-
ня КРТ на туристичний ринок.

Очевидно, туристично привабливі об'єк-
ти певної місцевості можуть бути залучені
до туристичного ринку у якості стрижневих
елементів певних туристичних продуктів за
допомогою окремих організацій, підпри-
ємств та інституцій, головним чином тих, що
належать до інституціональної частини КРТ
(див. табл. 1). Крім того, у цьому процесі ба-
гато залежить і від органів державного та
регіонального управління, громадських
організацій тощо. Найбільший ефект щодо
виходу КРТ на ринок може бути досягну-
тий шляхом державно-приватного партнер-
ства [3].

ВИСНОВКИ
Нами детально розглянуті та проаналізо-

вані питання змісту поняття краєзнавчих ре-
сурсів туризму (КРТ) та обгрунтовано їх ви-
значення. Побудовано схему взаємозв'язку
між матеріальною та інформаційною складови-
ми КРТ за основними змістовно-функціональ-
ними напрямами, а також визначено й систе-
матизовано функції та види діяльності за кож-
ним з виділених блоків КРТ.
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