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У статті проаналізовано динаміку кількості 
історико-культурних об’єктів м. Харкова, 
таких як: пам'ятки архітектури (площі, істо-
ричні вулиці, будинки), меморіальні та ано-
таційні дошки (анотаційні дошки і пам'ятні 
знаки, меморіальні дошки на честь людей, 
меморіальні дошки на честь подій), архео-
логічні пам'ятки (катакомби), пам’ятники, 
музеї. Основна мета історико-культурних 
об’єктів полягає в тому, щоб познайомити 
туриста з досягненнями науки, техніки і 
культури (галереї, архітектурні ансамблі, 
музеї, культові споруди тощо), відвідати 
історичні місця та споруди. Встановлено, 
що в м. Харкові достатня кількість та роз-
маїття історико-культурних об’єктів, що 
дає змогу розвивати міський туризм та 
залучати туристів. Туризм не тільки при-
носить доходи місту, а й дає місцевому насе-
ленню підставу пишатися своєю унікальною 
спадщиною і надає можливості ділитися 
нею з туристами. Визначено, що розвиток 
історико-культурних факторів є засобом 
розширення ресурсів для залучення турист-
ських потоків у місто.
Ключові слова: міський туризм, історико-
культурні об’єкти, спадщина, м. Харків, 
музеї, туристи.

В статье проанализирована динамика 
количества историко-культурных объ-

ектов г. Харькова, таких как: памятники 
архитектуры (площади, исторические 
улицы, дома), мемориальные и аннота-
ционные доски (аннотационные доски и 
памятные знаки, мемориальные доски 
в честь людей, мемориальные доски в 
честь событий), археологические памят-
ники (катакомбы), памятники, музеи. 
Основная цель историко-культурных 
объектов состоит в том, чтобы позна-
комить туриста с достижениями науки, 
техники и культуры (галереи, архитек-
турные ансамбли, музеи, культовые соо-
ружения и т.д.), посетить исторические 
места и сооружения. Установлено, что 
в г. Харькове достаточное количество 
и разнообразие историко-культурных 
объектов, что позволяет развивать 
городской туризм и привлекать тури-
стов. Туризм не только приносит доходы 
городу, но и дает местному населению 
основание гордиться своим уникальным 
наследием и предоставляет возмож-
ности делиться им с туристами. Опре-
делено, что развитие историко-куль-
турных факторов является средством 
расширения ресурсов для привлечения 
туристских потоков в город.
Ключевые слова: городской туризм, 
историко-культурные объекты, наследие,  
г. Харьков, музеи, туристы.

In modern conditions, more and more people have little time to devote to recreation. They began to pay more attention to short-term rest, which they can 
enjoy even in a busy period of life. This is the kind of city tour today, which has different components, depending on the interests of the tourist. Nowadays, 
there is a trend of interest in the events of the past years, and knowledge of this information provides historical and cultural sites in a particular area, which 
can attract not only locals but also visitors from other cities and countries. Historical and cultural themes invariably attract attention at various levels, and tour-
ism is no exception. The article analyzes the dynamics of the number of historical and cultural sites of Kharkiv, namely: architectural monuments (squares, 
historic streets, houses), memorial and annotation boards, annotation boards and memorial signs, memorial plaques in honor of people, memorial plaques 
in honor of events), archaeological sites (catacombs), monuments, museums. The main purpose of historical and cultural sites is to acquaint tourists with 
the achievements of science, technology and culture (galleries, architectural ensembles, museums, religious buildings, etc.), to visit historical sites and 
buildings. It is established that in Kharkiv has a sufficient number and variety of historical and cultural sites, which allows to develop urban tourism and attract 
tourists. Tourism not only brings income to the city, but gives the local population reason to be proud of its unique heritage and provides opportunities to 
share it with tourists. The use of the historical and cultural potential of the city for tourism solves one of its most important problems – the problem of seasonal 
fluctuations in demand – by offering various forms of interseasonal tourism, which involve the use of cultural elements. Culture can cause potential tourists 
the strongest motivation to travel. Preservation of historical and cultural heritage and its rational use are crucial for the sustainable attraction of tourist flows 
and the preservation of the popularity of a particular tourist destination. It is determined that the development of historical and cultural factors is a means of 
expanding resources to attract tourist flows to the city.
Key words: urban tourism, historical and cultural objects, heritage, Kharkiv, museums, tourists.

Постановка проблеми. Туризм як явище виник 
і розвивається переважно в середовищі міської 
культури та міського способу життя. Саме міські 
жителі в прагненні подорожувати та досліджувати 
інші країни, міста та регіони сформували активне 
ставлення людини до тимчасової зміни місця пере-
бування з пізнавальною, культурною, релігійною, 
рекреаційною, комерційною, діловою метою. Істо-
рико-культурний аспект міського туризму ‒ один із 
найбільш поширених видів туризму, що увібрав у 
себе численні способи знайомства туристів з куль-
турною спадщиною міста. У зв'язку з цим особли-
вий інтерес викликає можливість використання 
історичної спадщини як бази для розвитку туризму.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Кількість досліджень щодо різних аспектів розви-
тку міського туризму є доволі значною. Зокрема, 
цьому питанню присвячені роботи таких науковців, 
як: Г. Нойенфельдт, О. Розе, Х. Лезер, Р. Ллойд, 
Т. Кларк, О. Гаталяк, О. Ганич, І. Дуцяк, А. Тере-
бух, О. Гладкий, О. Скляров та інші [1–6]. Проте 
аналіз історико-культурної складової для розвитку 
туризму у м. Харкові розроблений недостатньо.

Постановка завдання. Мета статті полягає в 
аналізі історико-культурних об’єктів на території м. 
Харкова як основи для розвитку міського туризму.

Виклад основного матеріалу. Міський туризм 
в Україні поки не набув такої популярності, як у 
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Європі, де на нього припадає 40% від усіх подо-
рожей. І саме цей туристський напрям з кожним 
роком приносить містам все більше прибутків.

Історико-культурні об'єкти поділяються на 
матеріальні і духовні. Матеріальні охоплюють 
сукупність засобів виробництва та інших матері-
альних цінностей суспільства на кожній історичній 
стадії його розвитку, а духовні – сукупність досяг-
нень суспільства в освіті, науці, мистецтві, літера-
турі, в організації державного і суспільного життя, 
у праці та побуті.

Основна мета історико-культурних об’єктів 
полягає в тому, щоб познайомити туриста з досяг-
неннями науки, техніки і культури (галереї, архі-
тектурні ансамблі, музеї, культові споруди тощо), 
відвідати історичні місця і споруди. Проте не всю 
спадщину минулого відносять до культурно-істо-
ричних ресурсів. До них прийнято зараховувати 
тільки ті культурно-історичні об'єкти, які науковими 
методами досліджені та оцінені як такі, що мають 
суспільне значення і можуть бути використані за 
наявних технічних та матеріальних можливостей 
для задоволення рекреаційних потреб деякої мно-
жини людей протягом певного часу.

Серед історико-культурних об'єктів провідна 
роль належить пам'яткам історії та культури, які 
відрізняються найбільшою привабливістю і на цій 
основі слугують головним засобом задоволення 
потреб пізнавально-культурної рекреації. 

Міський туризм в Україні займає незначну 
частину ринку, адже здебільшого українці нада-
ють перевагу пляжному відпочинку. Однак у дея-
ких містах саме туристська сфера приносить до 
бюджету велику частину прибутків.

Харків – одне з найбільш відвідуваних міст в 
Україні, і не тільки завдяки великій кількості сту-
дентів і емігрантів. У колишній столиці України 
гарна туристська інфраструктура, місто має розви-
нену індустрію розваг і відпочинку. Це одне з най-
більших міст в Східній Україні, яке розташоване в 
історичній області Слобожанщині. 

Харків став першим містом в Україні, що уві-
йшло до Всесвітньої федерації туристських міст зі 
штаб-квартирою в столиці Китаю.

Аналіз динаміки кількості туристів, обслугова-
них туроператорами та турагентами у м. Харкові 
за 2010–2019 рр., наведено у табл. 1 [7]. 

Місто не стоїть на місці і щоразу приємно дивує 
туристів. Харків порівняно молоде місто – таку 
назву він носить близько 360 років. Тому старо-
давніх пам'ятників тут небагато, однак є видатні 
екземпляри в музеях. Кількість музеїв та експона-
тів у них показано у табл. 2.

Харків займає вагоме місце з кількості музеїв 
в Україні. На частку міста припадає 7,9% загаль-
ної кількості музеїв країни. І це не дивно, оскільки 
Харків – одне з найбільших міст країни, де скон-
центровано більшість населення, воно є важли-

Таблиця 1
Кількість туристів, обслугованих туроператорами, турагентами у м. Харкові

Кількість туристів, обслугованих туроператорами та турагентами у м. Харкові

Рік
Кількість туристів, 

обслугованих туроператорами 
та турагентами, осіб

У тому числі

в'їзні (іноземні) туристи Внутрішні туристи

2010 138440 12951 50253
2011 74038 550 15636
2012 105663 1701 16148
2013 91648 591 37226
2014 71437 − 3391
2015 31233 6 5281
2016 40429 1 6712
2017 51929 16 8287
2018 62232 273 8326
2019 76211 223 11077

Таблиця 2 
Кількість музеїв та експонатів України та м. Харкова станом на 2019 рік
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вими транспортним вузлом, що може залучити 
більшість відвідувачів.

В останні роки кількість музеїв м. Харкова 
збільшилась, є і зміни у кількості відвідувачів, що 
показано у табл. 3 [7].

Проаналізувавши кількість відвідувачів, 
бачимо, що максимальна кількість відвідувачів 
зафіксована у 2011 році – 1132,7 тис. осіб, почи-
наючи з 2012 року туристи стали менш зацікав-
леними у відвідуванні музеїв. Зниження кіль-
кості відвідувачів спостерігається до 2014 року, і 
саме у ньому доходить найменшого показника – 
782,8 тис. осіб. Далі у 2015 році можна побачити 
ріст – 881,1 тис. осіб. У 2015–2019 роках відбува-
ються незначні коливання рік від року, що пока-
зано на рис. 2.

Історико-культурні об’єкти з’являються за пев-
них обставин, коли якась місцевість або об’єкт 
відіграє роль у історії розвитку народу, міста, 
країни. Тому такі об’єкти не можуть з’являтися у 
великій кількості щороку, що можна спостерігати з 
таблиці 4 [7]. 

Розвиток історико-культурних факторів є засо-
бом розширення ресурсів для залучення турист-

ських потоків. У багатьох країнах туризм може 
бути включений у так звану політику культурних 
відносин.

Рівень культурного розвитку може бути вико-
ристаний також для створення сприятливого імі-
джу конкретного міста на туристському ринку. Еле-
менти і фактори культури та історії можуть бути 
каналами розподілу інформації щодо туристських 
можливостей місцевості. Успіх розвитку туризму 
залежить не тільки від матеріально-технічної 
бази, відповідної загальноприйнятим стандартам 

Таблиця 3 
Динаміка кількості музеїв м. Харкова та відвідувачів

Рік
Музеї

Кількість об'єктів,  
од.

Кількість відвідувачів,  
тис. ос.

Темп зростання кількості 
відвідувачів відносно 2008 р.

2008 33 1071,2 100%
2009 32 1025 95,69%
2010 33 1093,7 102,1%
2011 33 1132,7 105,74%
2012 33 872,6 81,46%
2013 33 879,1 82,07%
2014 33 782,8 73,08%
2015 33 881,1 112,56%
2016 33 852 79,54%
2017 33 830,3 77,51%
2018 35 844,2 78,81%
2019 35 893,1 83,37%

Таблиця 4 
Історико-культурні об’єкти м. Харкова

Рік 2015 2016 2017 2018 2019

Пам'ятки архітектури
Площі 12 12 12 12 12

Історичні вулиці 10 10 10 10 10
Дома 9 9 9 9 9

Меморіальні та 
анотаційні дошки

Анотаційні дошки  
і пам'ятні знаки 29 29 29 29 29

Меморіальні дошки 
на честь людей 142 144 149 151 154

Меморіальні дошки 
на честь подій 10 11 11 11 11

Археологічні пам'ятки Катакомби 7 7 7 7 7
Музеї 33 33 33 35 35

Пам'ятники 159 157 159 162 173

Рис. 1. Питома вага кількості музеїв м. Харкова 
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і вимогам, але і від унікальності національної куль-
турної спадщини [8].

Туризм не тільки приносить доходи місту, а 
й дає місцевому населенню підставу пишатися 
своєю унікальною спадщиною і надає можливості 
ділитися ними з туристами. Якщо суспільство буде 
це враховувати, то зможе створити систему раці-
онального використання унікальних ресурсів для 
туризму.

Висновки з проведеного дослідження. 
У всьому світі об'єкти культурної спадщини та 
міста, багаті архітектурними, історичними та куль-
турними пам'ятками, стають місцями активного 
відвідування все більшого числа туристів. Вихо-
дячи з даних, проаналізованих у статті, можна 
зробити висновок, що достатня кількість та різно-
маніття історико-культурних об’єктів у м. Харкові 
дає змогу розвивати міський туризму та залучати 
туристів.

Успішний розвиток туризму, а отже, масове 
залучення потенційних туристів залежить від дій, 
спрямованих на збереження культурних, істо-
ричних ресурсів місцевості. Реалізація програми 
з використання історико-культурного потенці-
алу міста з метою туризму вирішить одну з най-
важливіших його проблем – проблему сезонного 
коливання попиту – шляхом пропозиції різно-
манітних форм міжсезонного туризму, які перед-
бачають використання елементів культури. Куль-
тура здатна викликати у потенційних туристів 
найсильніший спонукальний мотив до подорожі. 
Тому збереження історико-культурної спадщини і 
її раціональне використання мають визначальне 
значення для сталого залучення туристських 
потоків і збереження популярності конкретного 
туристського напряму.
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Кількість туристів у музеях у різні роки та кількість музеїв

Кількість об'єктів, од. Кількість відвідувачів, тис. 

Рис. 2. Динаміка зміни кількості музеїв та відвідувачів у м. Харкові
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