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Вступ. Культурно-пізнавальний туризм є одним із видів туризму, головною 

метою якого є огляд пам’яток, а головною особливістю - насиченість поїздки 
екскурсійною програмою.  

Матеріали та методи. Досліджено значення та роль культурно-пізнавального 
туризму в організації туристичної діяльності на основі теоретичних питань. 

Результати. Виділення культурно-пізнавального туризму як специфічного 
сектору в системі туризму проводиться за трьома ознаками: 

1. Характер діяльності туриста, що полягає в придбанні нового досвіду і вражень 
для задоволення культурних потреб. Ця ознака обумовлює концептуальне 
розходження культурного туризму від інших видів туристичної діяльності. 

2. Мотивація туристів які залученні до культурного туризму. Ця ознака 
характеризує вид попиту туристів в культурно-пізнавальному туризмі. 

3. Характеристика пропозиції - особливих туристських ресурсів, які задіяні в 
процесі задоволення попиту в сфері культурно-пізнавального туризму. 

Культурно-пізнавальний туризм - як особливий вид діяльності висуває певні 
вимоги до ресурсного забезпечення процесу обслуговування споживачів, адже для 
формування певного туристичного продукту необхідна більша різноманітність 
ресурсів у порівнянні з іншими видами діяльності. Розширення спектру туристичних 
послуг вимагає інтенсивного пошуку у створенні якісно нових та цікавих 
туристичних пропозицій.  

Взаємовідносини між туристичними фірмами та установами культури є основою 
формування і просування туристичного продукту культурно-пізнавального туризму, 
наступним чином: установи культури є носіями, зберігачами та творцями культурної 
спадщини та культурних благ кожного окремо взятого регіону; туристські фірми є 
посередниками, що просувають культурний продукт окремим категоріям споживачів. 
Туристичні фірми надають рекомендації, що дозволяють адаптувати діяльність 
установ культури до вимог ринку Цей тандем дозволяє врахувати в майбутньому 
створюваному продукті культурного туризму дві важливі складові – економічну 
вигоду та культурний розвиток. 

Висновки. Культурно-пізнавальний туризм виявляється у взаємозв’язку та 
взаємовпливові культури і туризму, що створює додаткові стимули для розвитку 
кожної з галузей і в результаті, забезпечують зростання загального позитивного 
ефекту.  
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