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- створення нового рекламно-інформаційного продукту індустріального 

туризму; 

- здійснення інформаційно-рекламного забезпечення  індустріального 

туризму на внутрішньому і, особливо, на зовнішньому туристичному ринках; 

- формування сучасних місцевих брендів та просування марки 

„Запоріжжя індустріально-туристичне‖, їх активізація через мережу Інтернет;  

- перетворення індустріальних об'єктів в об'єкти туристично-

екскурсійного показу, з метою їх включення в туристичний пакет; 

- пошук нових методів використання наявних унікальних 

індустріальних туристичних ресурсів; 

- нарощування обсягів надання туристичних послуг щодо розвитку 

індустріального туризму в Запорізькій області. 
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ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТУРИЗМУ В 

ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Туристична галузь набуває дедалі більшого значення для розвитку 

економіки, соціальної сфери та духовної культури в Україні. Одним із напрямів 

туристичної галузі, який забезпечує стійкий попит та значні конкурентні 

переваги, порівняно з іншими видами туристичної діяльності, є культурно-

пізнавальний туризм, основою якого є історична унікальність розвитку та 

етнокультурна багатоманітність регіону [1]. Туристичний потенціал Запорізької 
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області може задовольнити будь-якого туриста, починаючи від екскурсій по 

городищам доби бронзи (ІV - I тис. до н. е.) до сучасного кінного театру 

«Запорізькі козаки». 

Запоріжжя є одним з найбільших адміністративних, індустріальних і 

культурних центрів півдня України. Місто має значний туристичний потенціал, 

зумовлений географічним розташуванням, культурно-історичним 

різноманіттям, специфічною архітектурною спадщиною, природними 

об’єктами, унікальним поєднанням у межах міста урбанізованих та 

індустріалізованих майданчиків із заповідними територіями[4]. В Запорізькій 

області нараховується 8031 історико-культурних пам’яток, в т. ч. 1677 – історії, 

6276 – археології (область славиться своїми курганами, могильниками), 78 – 

монументального мистецтва [5]. Якщо б всі пам`ятки були рівномірно 

розподілені по території України, то на кожну область припало б по 2,8% від їх 

загальної кількості. Частка пам`яток саме в Запорізькій області становить 

11,4%, отже це в 4 рази більше ніж за умови їх рівномірного розподілу. 

Історико-культурні туристичні ресурси (ІКТР) – це пам'ятки історії і 

культури, створені людиною, які мають суспільно-виховне значення, 

становлять пізнавальний інтерес і можуть бути використані в туристичній 

діяльності [3]. До складу ІКТР входять пам'ятки історії, архітектури, мистецтва, 

етнографічні пам'ятки і пам'ятки народної творчості. За кількістю пам’яток 

історії та монументального мистецтва Запорізька область посідає 4 місце в 

Україні (після Криму, Львівської та Харківської областей), за кількістю 

пам’яток археології – 2 (після Криму). Але статистичні дані свідчить, при 

великій кількості цікавих та відкритих для відвідання об`єктів, за останні роки, 

чисельність туристів систематично зменшується. Це є наслідком недостатньої 

популяризації серед населення історико-культурних ресурсів та неналежний 

рівень інфраструктури та збереження унікальності об`єктів історико-культурної 

спадщини. 
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До реєстру національного культурного надбання України внесено 18 

пам’яток області: 8 пам’яток археології (пам’ятки національного культурного 

надбання – залишки городища, поховальні комплекси, кургани, курганні 

могильники Канат-Могила та Попівські могили у Бердянському районі; Куляб-

Могила у Михайлівському, Солоха та Мамай-гора у Кам’янсько-

Дніпровському, Цимбалові могили у Великобілозерському районах, а також 

археологічний комплекс пам’яток «Лиса Гора» у Василівському районі) та 4 

пам'ятки історії (включаючи Дніпрогес) [4]. 

Найбільш туристично привабливими об’єктами історико-культурного 

надбання Запорізької області є: 

1) Острів Хортиця — унікальна комплексна історико-культурна та 

природна пам’ятка, що охоплює період від мезоліту до ХХ століття, всесвітньо 

відома як колиска Запорозького козацтва та осередок першої в світі 

демократичної республіки.  

2) Державний історико-археологічний заповідник «Кам’яна Могила» 

(Мелітопольський район) — на території 15 га заповідника знаходиться 

пісковий пагорб площею 3 га, який є унікальною пам’яткою стародавньої 

історії та культури. У гротах та печерах цього пагорба, яких на сьогодні 

відкрито 60, було знайдено петрографічні комплекси — унікальні зразки 

первісного мистецтва віком до 14 млн. років.  

3) Історико-архітектурний заповідник «Садиба Попова» (Василівський 

район) — диво містобудування, музей замкової архітектури пізнього 

класицизму, побудований у 1884 році. Аналогів високоякісного мурування стін 

із цегли, за свідченнями фахівців, немає ні в Україні, ні у країнах СНД, ані 

взагалі в Європі.  

4) Заповідник «Кам’яні Могили» (Розівський район). Його площа складає 

близько 400 га, з них 300 га у складі Донецької області і 100 га в Запорізькій. 

Зараз він є одним із чотирьох відділів Українського державного степового 

природного заповідника, який підпорядкований Президії НАН України. Район 
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урочища «Кам’яні Могили» у геологічному, біологічному, художньо-

емоційному та історичному аспектах є водночас унікальним і репрезентативним 

[2]. 

Далеко за межами України відомі також нерухомі речові пам’ятки із 

числа археологічних знахідок курганів Кам’янського городища, ряд 

меморіальних місць, пов’язаних із відомими історичними постатями Нестора 

Махна, Дмитра Донцова та інші. Позитивного туристичного іміджу регіону, 

додає  унікальна споруда греблі Дніпрогесу та органічно пов’язаний з нею 

район соцміста Запоріжжя, спроектований всесвітньо відомими архітекторами 

братами Вєснєними. 

Отже, проаналізувавши історико-культурний потенціал та показники 

розвитку туризму в Запорізькому регіоні, можна визначити, що територія 

області має вагомі передумови, щоб увійти до найбільш розвинутих у 

туристичному відношенні місць України та Європи. На території області 

розташовані пам’ятки історії та культури. До реєстру національного 

культурного надбання включені пам’ятки архітектури, пам’ятки археології, 

пам’ятки історії і монументального мистецтва. Адже, маючи такий ресурсний 

потенціал, туризм Запорізького краю повинен сприяти зміцненню економіки 

країни, наповненню державного бюджету, зростанню добробуту українських 

громадян, збереженню історико-культурної спадщини, піднесенню духовного 

потенціалу суспільства [1]. Древні поселення, місця козацької слави, новітні 

споруди – все це передумова для розвитку історико-культурного туризму  не 

тільки на теренах України, а й далеко за її межами. 
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КОЛІЗІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

Стаття присвячена формуванню в Україні, в останні роки протирічних 

тенденцій нормативно-правового регулювання туристичною сферою 

суспільних відносин. Пропонуються заходи і напрями активізації діяльності по 

формуванню концепції державної політики в туристичній галузі. 
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туристической сферой общественных отношений. Предлагаются меры и 

направления активизации деятельности по формированию концепции 

государственной политики в туристической отрасли. 
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