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Дано бальну оцінку історико-культурним ресурсам окремого адміністративного району на
прикладі Згурівського р-ну Київської обл. Визначено коефіцієнт туристичної привабливості
району. Виокремлено основні напрями можливого використання історичних і культурних
об’єктів з урахуванням стану їхньої збереженості та розташування.
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Туризм сьогодні – один із видів економічної діяльності, що стрімко і динамічно
розвивається.

У європейських країнах та Америці останніми роками збільшується попит на
сільський туризм та “відпочинок на диких територіях”. Щораз більше з’являється
нових eкoготелів та фермерських господарств, що вирощують eкoпродукцію для своїх
гостей поряд з засобами розміщення. Актуальність теми полягає в тому, що з 2003 р. за
офіційними даними в Україні зникло 171 село [7]. Одна з причин – безробіття на селі.
Молоді верстви населення є тим потенціалом, що може вплинути на збереження
українського села, тому для дослідження проведено опитування серед молоді одного з
адміністративних районів Київської обл. Мета дослідження – дізнатися їхні уподобан-
ня, інтереси, з’ясувати, чи бачить молодь перспективу своєї реалізації через туристич-
ний бізнес, чи є необхідні ресурси (якої кількості та якості), що важливо в разі пошуку
можливостей застосування туризму для розвитку району та надання робочих місць
молодому поколінню.

Для опитування використано метод анкетування, для оцінки історико-культурних
ресурсів – бальну оцінку.

Ґрунтовне уявлення про настрої молоді в поєднанні з оцінкою ресурсів дадуть змогу
виявити баланс між уявленнями про можливості туризму й реальним забезпеченням
такої можливості, деталізація якої надалі може дати практичні заходи.

Ми провели опитування школярів старших класів та молоді Згурівського р-ну Київсь-
кої обл., щоб визначити, чи бачить молодь перспективу в реалізації через туристичний
бізнес. У ході опитування населення віком від 15 до 25 років у селах Нова Олександрівка,
Стара Оржиця, Черевки та Красне, де населення віком від 15 до 25 років становить
у середньому 20–30 %, серед 480 опонентів (340 з яких – жіночої статі, 140 – чоловічої)
83 % виявили бажання поїхати з села в пошуках роботи (здебільшого жінки). Лише 15 %
згодні працювати в сільськогосподарському секторі, а 3 % не бажають працювати
взагалі. Аналізуючи такі результати, можна зробити висновок, що молодь не бачить
перспективи для себе на селі. А туризм може стати додатковою статтею доходів
економіки Згурівського р-ну та надати молодому населенню робочі місця.
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Зазначимо, що серед опитуваних лише 32 % вважають сільський туризм перспек-
тивною галуззю для розвитку села та виявляють бажання працювати в туристичній
сфері. Це свідчить про те, що молодь не цікавиться рідним краєм та не розуміє
значення туризму в світовій економіці. Тому ми досліджуємо ресурси, щоб далі
обґрунтовувати перспективи розвитку сільського туризму. Після цього можемо
проводити певні заходи зі школярами, вести просвітницьку діяльність через туристичні
маршрути тощо для поліпшення ставлення молоді до своєї малої батьківщини.

Сільський спосіб життя, пізнавальний туризм, агротуризм – перспективні галузі для
розвитку українського села, відповідно, за наявності необхідних туристичних ресурсів.

Проблемою дослідження є оцінка історико-культурних ресурсів на невеликій тери-
торії [1, 2].

Об’єкт дослідження – Згурівський р-н Київської обл. [6, 8]. У цій місцевості немає
унікальних природних ресурсів чи пам’яток культури національного значення, однак,
проаналізувавши наявні ресурси, ми зможемо зробити висновок про привабливість
території для розвитку сільського туризму та визначимо перспективи для його розвитку.

Предметом дослідження є історико-культурні ресурси.
Ми намагалися оцінити історико-культурні ресурси Згурівського р-ну Київської обл.
Історико-культурні ресурси відіграють важливу роль у формуванні туристичного

попиту та створенні привабливого туристичного іміджу регіону чи держави. У нашій
державі історико-культурні об’єкти практично не оцінені як туристичні ресурси,
більшість визначних пам’яток не включені в туристичні маршрути, тому їх використо-
вують в обмежених масштабах. В Україні є Закон “Про охорону культурної спадщи-
ни” [3], згідно з яким усі об’єкти культурної спадщини поділяють на рухомі й нерухо-
мі, а за видами – на археологічні, історичні, монументального мистецтва, архітектури
і містобудування, садово-паркового мистецтва, ландшафтні та об’єкти науки і техніки.
Згідно з цим законом, діє Державний реєстр нерухомих пам’яток України, у якому
інформація про кожну пам’ятку подана відповідно до категорії: державного чи
місцевого значення.

Під історико-культурними ресурсами розуміють окремі споруди, предмети,
пам’ятні місця, пов’язані з історичними подіями, витвори матеріальної і духовної
культури, які мають історичну, наукову, художню або якусь іншу культурну цінність.
На думку С. Кузика [4], історико-культурні пам’ятки, що входять і можуть увійти до
складу туристичних ресурсів, необхідно розглядати не просто як окремі об’єкти
з певною історичною або культурною цінністю, а як поєднання відповідних видів
історико-культурних ресурсів, що мають високу атрактивність, можуть формувати
історико-культурний туристичний потенціал місцевості.

Н. Полінова запропонувала підхід, який для оцінки пізнавальної цінності містить
такі критерії: рівень організації об’єктів для показу; місцезнаходження туриста
стосовно об’єкта огляду. За рівнем організації історико-культурні об’єкти поділяють на
спеціально підготовлені для показу і не підготовлені, а за місцезнаходженням суб’єкта
до об’єкта огляду – на інтер’єрні й екстер’єрні.

В. Мацола запропонував оцінювати рекреаційну значимість території за щільністю
пам’яток історії та культури на 100 км2 [5]. Такий підхід можна використовувати для
оцінки історико-культурних ресурсів великих регіонів, а не для визначення історико-
культурного туристичного потенціалу поселення чи навіть окремого адміністративного
району.
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Для оцінки історико-культурних пам’яток сільської місцевості B. Кравців,
Л. Гринів, М. Копач, С. Кузик запропонували бальну методику [4].

Використана бальна методика оцінки культурно-історичної привабливості турис-
тичних об’єктів передбачала оцінку компонентів пам’яток: археологічних об’єктів;
меморіальних пам’яток, пов’язаних з історичними подіями, національно-визвольними
змаганнями, війнами і бойовими та культурними традиціями; пам’ятників та пам’ятних
місць, пов’язаних з життям і творчістю діячів історії, культури; пам’яток оборонного
будівництва (земляні або муровані укріплення, замки з бастіонними укріпленнями,
монастирі, найновіші фортифікаційні споруди ХІХ–ХХ ст.), сакральних споруд (церк-
ви, костели, синагоги тощо), пам’яток народної архітектури (поселення, двори,
господарські й житлові будівлі, дерев’яні церкви та ін.), громадських споруд (народні
школи, народні доми, шпиталі, корчми, млини), палацово-паркових ансамблів,
сучасних пам’яток архітектури, професійних художніх промислів, народних художніх
промислів (ткацтво, килимарство, вишивка, художня обробка шкіри, художнє плетіння,
деревообробка, гончарство тощо), пам’яток матеріальної культури та пам’яток
фольклору.

Обчислювали привабливість туристичних об’єктів, підраховуючи бали за такою
формулою:

,
де А – інтегральний показник пізнавальної цінності ІКР окремого об’єкта території;
Рi – компоненти пам’яток історії та культури; Тi – компоненти архітектурних пам’яток;
Si – компоненти пам’яток мистецтва.

Для зручності порівняння використано коефіцієнт туристичної привабливості Кr,
який дає змогу виконувати порівняння та зіставлення різних туристичних об’єктів,
картографування територій за рівнем їхньої туристичної атрактивності тощо:

,
maxR
RKr =

де R – сума балів туристичної цінності ресурсів окремого об’єкта (території);
Rmax – максимально можлива сума балів за шкалою бальної системи оцінок.

На підставі значення Кr ми пропонуємо таке ранжування рівнів привабливості
туристичних об’єктів (територій):

• 0,86–1,00 – унікальні;
• 0,65–0,85 – високоатрактивні;
• 0,45–0,64 – середньоатрактивні;
• 0,25–0,44 – малоатрактивні;
• до 0,25 – неатрактивні.
Для нашого дослідження до уваги взято 41 сільське поселення Згурівського р-ну.

Оцінку історико-культурних ресурсів виконували за бальною методикою. Хоча ця
методика є наразі оптимальною для оцінки історико-культурних ресурсів невеликих
районів, та все ж має певні обмеження. Однак результати дослідження можна вважати
репрезентативними.

Згурівський р-н розташований на сході Київської обл., на межі з Чернігівською.
Відстань до найближчого міжнародного аеропорту – 85 км. За 30 км на південь
є автомобільна траса міжнародного значення Київ–Харків. Площа району – 763 км².
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Згурівський р-н переважно агропромисловий. До агропромислового комплексу входять
24 сільськогосподарські підприємства та 105 фермерських господарств.

Сільськогосподарські угіддя займають 63,5 тис. га, з них 55,2 тис. га ріллі. Основна
частка ріллі – під зерновими культурами.

Аналіз історико-культурних пам’яток засвідчив, що в районі виявлено значну кіль-
кість курганів – близько 20, це приблизно 5 % від загальної кількості в Київській обл.
На жаль, їх здавна розкопували шукачі скарбів, а нині нерідко розорюють на полях
тракторами (наприклад, у с. Стара Оржиця). Таких скіфських поховань було багато
навколо Згурівки, Олексіївки, Середівки (до 15 могил), Аркадіївки, проте сьогодні
вціліли одиниці. Учений Іван Фундуклей 150 років тому видав опис курганiв Київської
губернії. За його даними, в одному повіті Київської губернії (нині це територія двох–
трьох районів Київської обл.) було близько 500 курганів.

У кожному селі є церква, за останні декілька років побудовано нові церкви в тих
селах, де вони були зруйновані в радянські часи, також збереглося декілька давніх
дерев’яних церков. Наприклад, церква Різдва Святої Богородиці в с. Мала Березанка
побудована в середині XVIII ст. Це невелика за розмірами дерев’яна споруда. В основу
її планування було взято хрест. Збереглися каркас будови і частина верхнього пере-
криття. Церква Миколаївська (с. Войкове) збудована в 30-ті роки XIX ст. Архітектурна
пам’ятка місцевого значення.

У смт Згурівка є пам’ятка садово-паркового мистецтва – дендропарк, закладений
у ХІХ ст. П. Кочубеєм. На жаль, нині парк у занедбаному стані. У Згурівському р-ні
народилось декілька відомих історичних осіб, таких як І. Кирій, відомий націоналіст
М. Міхновський, письменник М. Медуниця, поет, музикант, етнограф, історик
М. Маркевич, що підтримував дружні стосунки з Т. Шевченком, який приїжджав до
М. Маркевича 1847 р. у с. Турівку. У Згурівському р-ні розвинені художні промисли,
є етнографічні музеї та ін. (див. рисунок).

1

2

3

4

Розташування історико-культурних пам’яток Згурівського р-ну.
Карта-врізка – місцезнаходження Згурівського р-ну в Київській обл.:

1 – церкви; 2 – видатні діячі; 3 – дендропарк; 4 – кургани
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Коефіцієнт привабливості історико-культурних пам’яток Згурівського р-ну, згідно
з бальною оцінкою, дорівнює 0,33, тобто входить до рівня малоатрактивні.

Якщо в ході складання маршрутів залучати сусідній Яготинский р-н (до 25 вересня
1986 р. територія Згурівського р-ну належала до Яготинського), де значно більша
кількість історико-культурних пам’яток, що мають високу історичну та мистецьку
цінність (Добраничівська стоянка, місця, де бував Тарас Шевченка, музей художниці
Катерини Білокур та ін.), відповідно, коефіцієнт туристичної привабливості 0,45, то це
означатиме, що місцевість за шкалою бальної оцінки є середньоатрактивна.

Визначені показники засвідчують, що історико-культурні ресурси є важливою, хоча
й не основною складовою туристичного потенціалу Згурівського р-ну Київської обл.
Використання ж історико-культурних ресурсів району недостатнє. Це пов’язано
передусім з тим, що нема їхнього чіткого обліку, належного рівня реклами, незадовіль-
ним є стан розвитку інфраструктури. Збереженість пам’яток погана, що зумовлене
недостатнім фінансуванням, а також не розробленістю методик включення історико-
культурної спадщини до туристсько-рекреаційної сфери.

Отже, наші дослідження засвідчили, що молоде покоління сільського населення не
виявляє бажання залишатись у селі через безробіття та загалом зацікавлене в розвитку
туризму в їхній місцевості, хоча лише невелика частка розуміє значення туризму
в економіці. Отримані результати свідчать про необхідність подальших заходів щодо
популяризації туризму та просвітництва, а також обґрунтування соціально-
економічних засад реалізації наявних перспектив серед молодого покоління. Згурівсь-
кий р-н Київської обл. має зручне транспортне сполучення та історико-культурні
ресурси. Оцінка історико-культурних ресурсів Згурівського р-ну Київської обл. довела,
що ця місцевість має невеликий потенціал для розвитку пізнавального туризму. Стан
історико-культурних пам’яток потребує фінансування для реставрації, підтримки та
реклами. Сьогодні можливе використання в туристичних маршрутах музеїв, відвіду-
вання церковних споруд та пам’яток. Важливо розвивати й міжрайонні зв’язки,
розробляючи міжрайонні туристичні маршрути на території Яготинського та Пере-
яслав-Хмельницького р-нів. Кургани потребують збереження та внесення їх до
заповідної зони. Дендропарк у занедбаному стані, необхідне негайне фінансування для
збереження його рослинного світу.

За наявності інших, наприклад, природних ресурсів, зокрема водних, у Згурівсько-
му р-ні може успішно розвиватись сільський пізнавальний туризм та сільський
агротуризм. З огляду на агропромислову спеціалізацію району агротуризм має більший
потенціал.

Наступним кроком наших досліджень буде оцінка природних ресурсів Згурівсько-
го р-ну та визначення потенціалу для розвитку водного туризму, відпочинку в сільській
місцевості. Після повного аналізу й оцінки природно-ресурсного потенціалу, оцінки
інфраструктури зможемо визначити перспективи розвитку туризму в сільській
місцевості на прикладі Згурівського р-ну та розрахувати вплив туристичної галузі на
загальний економічний розвиток району.
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EVALUATION OF THE HISTORIC-CULTURAL RESOURCES
OF ZGURIVKA DISTRICT IN KYIV REGION

Svilana Kashuba

Taras Shevchenko National University of Kyiv,
Glushkov Ave., 2, UA – 03023, Kyiv, Ukraine

Analysis of historic-cultural resources of Zgurivka district as one of factors of suburban tourism
forming in context of long term programs of touristic branch of Zgurivka district was made in
the article. The historical and cultural resources were evaluated. Main directions of possible usage
of historic and cultural objects with regard of storage quality and distribution by suburban administra-
tive districts were defined.
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