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Поліський туристично-рекреаційний район України включає Волинську, 

Рівненську, Житомирську, Київську, Чернігівську області (21,6% території та 

18,6% населення держави) і характеризується активним розвитком екскурсійної 

діяльності [1, 2, 4, 5]. Остання зорієнтована на використання природно-

рекреаційних (поліські лісові, озерні, болотні ландшафти; гідромінеральні ресурси 

― родонові води (Корбутовське та Денешське родовища); лікувальні грязі тощо) 

та історико-культурних туристичних ресурсів і матеріальної бази туристично-

рекреаційного району (табл. 1). 
Таблиця 1 

Поліський туристично-рекреаційний район: матеріальна база  

 

  Тип закладів 

В
о
л
и

н
сь

к
а 

Р
ів

н
ен

сь
к
а 

Ж
и

то
м

и
р
-

сь
к
а 

К
и

їв
сь

к
а 

Ч
ер

н
іг

ів
сь

к
а 

Готелі та аналогічні засоби розміщення, од. 61 45 70 279 35 

Місткість готелів, місць 2342 1848 2550 23603 1889 

Обслуговування приїжджих, тис. ос. 89,0 102,3 67,5 1399,6 62,7 

Санаторії та пансіонати з лікуванням, од. 6 6 4 22 4 

Місткість санаторіїв, місць 1060 985 1142 4840 620 

Будинки та пансіонати відпочинку, од. 1 ― ― 1 ― 

Місткість будинків і пансіонатів відпочинку, місць 374 ― ― 70 ― 

Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які працюють 

влітку, од. 

178 188 301 521 492 

Місткість дитячих закладів оздоровлення, місць 1787 1930 2660 6898 2181 

Укладено за: [6]. 

 

Позитивом є формування у Поліському туристично-рекреаційному районі 

мережі закладів розміщення, націлених на обслуговування мандрівників із 

обмеженим рівнем достатку — хостелів. Вони найбільше зосереджені у 

туристичному вузлі району — м. Києві (69 закладів); тяжіють до його центральної 

історичної частини; надають послуги туристам, які подорожують індивідуально 

або у складі невеликих груп.  

Занепокоєння викликає низьке значення коефіцієнта використання місткості 

готелів (рис. 1) і невисокий приріст показників екскурсійної діяльності в районі [6], 

що зумовлено зниженням рівня матеріального достатку населення держави; 

переорієнтацією платоспроможного сегмента мешканців України на виїзний 



туризм й екскурсійний відпочинок; зниженням попиту на розроблені, усталені 

екскурсійні маршрути територією району, що розраховані на масового споживача.  

 

Рис. 1. Використання місткості готелів України, 2016 

 

З метою активізації й актуалізації екскурсійної діяльності на території 

Поліського туристично-рекреаційного району проаналізовано інформаційну базу 

екскурсійних турів/маршрутів всеукраїнського туристичного порталу 

UA.IGotoWorld.com [8]. Аналіз охопив 372 екскурсійних маршрути, які проходять 

територією району і дав змогу сформувати наступні висновки: 

 85% маршрутів проходять територією кількох адміністративних областей 

Поліського туристично-рекреаційного району, 15% ― охоплюють об’єкти у межах 

однієї області району;  

 68% маршрутів передбачають відвідування природних або історико-

культурних об’єктів за межами Поліського туристично-рекреаційного району 

(природні об’єкти: Українські Карпати, Долина нарцисів, р. Дністер та ін.; 

історико-культурні об’єкти: м. Почаїв, м. Львів, м. Умань, м. Шевченкове, 

м. Збараж, м. Ужгород, м. Берегове, м. Яремче, м. Брест (Білорусь), м. Краків 

(Польща) та ін.);  

 76% маршрутів є кількаденними (2―3 дні), частка одноденних маршрутів 

не перевищує 24%;  

 14% маршрутів є природно-краєзнавчими; понад 60% маршрутів 

передбачає відвідування як природно-краєзнавчих так і історико-культурних 

об’єктів; на відвідування історико-краєзнавчих об’єктів орієнтовані 19% 

екскурсійних маршрутів;  

 у структурі історико-краєзнавчих об’єктів, які пропонують для огляду й 

відвідування екскурсантів, переважають архітектурні комплекси центральних 

історичних частин міст (Київ, Житомир, Луцьк, Дубно, Бердичів та ін.), сакральні 

споруди (Києво-Печерська лавра, Свята Софія, Святогірський монастир та ін.), 

історичні місця (смт Берестечко, с. Крути та ін.) тощо. Частка історико-

біографічних об’єктів, які залучені в екскурсійні маршрути незначна й не 

перевищує 8% загальної кількості екскурсійних об’єктів;  

 найбільше екскурсійних маршрутів прокладено територією Житомирської 

і Київської областей, найменше ― Чернігівської області (табл. 2);  



 середня вартість екскурсій коливається від 80 грн за пішохідну екскурсію 

історичною частиною м. Житомир до 13606 грн за авіаекскурсію Київ―Чорнобиль 

(табл. 2). 
 

Таблиця 2 

Екскурсійні маршрути територією Поліського туристично-рекреаційного району 

 

Назва області 

Природно-краєзнавчі 

екскурсійні маршрути 

Історико-краєзнавчі 

екскурсійні маршрути 

Вартість 

одноденної 

екскурсії, грн. 

Історико-біографічні 

об’єкти екскурсій  

Кіль-

кість, 

од. 

Головні 

природно-

краєзнавчі 

об’єкти екскурсій 

Кіль-

кість, 

од. 

Головні історико-

краєзнавчі об’єкти 

екскурсій 

Волинська 5 Шацькі озера  28 смт. Берестечно, 

м. Володимир-

Волинський, 

с. Колодяжне, 

м. Луцьк 

220 («Луцьк за 

день») – 450 

(«Тур-мандрівка 

Волинню») 

с. Колодяжне (хата-

садиба Лесі Українки) 

Рівненська 13 Тунель кохання 

(смт Клевань)  

91 с. Гільча, м. Дубно, 

с. Межиріч, 

м. Острог, 

с. Пересопниця, 

м. Рівне, м. Сарни, 

с. Тараканів 

190 («Історія 

м. Рівне») – 550 

(«Рівне-

Тараканів-

Дубно») 

м. Остог (музей князів 

Острозьких), 

Житомирська 9 «Поліський 

заповідник», 

урочище 

«Кипяче», Голубі 

озера (с. Великі 

Кошарища); 

Словечансько-

Овруцький кряж 

101 м. Бердичів, 

м. Коростень, 

м. Овруч, 

м. Олевськ, 

м. Радомишль, 

смт Хорошів 

80 (оглядова 

екскурсія 

м. Житомир) – 

800 («Хорошів-

Коростень-Овруч 

– Урочище 

Кипяче») 

м. Бердичів (музей 

Джозефа Конрада-

Коженьовського), 

смт. Червоне 

(замок Ф. Терещенка) 

 

Київська 17 Дендопарк 

«Александрія» 

(м. Біла Церква), 

Київське море, 

Дніпровсько-

Тетерівський 

заповідник 

76 м. Біла Церква, 

с. Богданівка, 

м. Вишгород, 

м. Київ, 

м. Переяслав-

Хмельницький, 

м. Прип’ять, 

м. Українка, 

с. Томашівка, 

с. Трипілля, 

м. Фастів, 

м. Чорнобиль, 

м. Яготин, 

с. Ясногородка 

140 (Київ – 

Ясногородка), 

500 (Київ – 

Томашівка – 

Фастів – Буки – 

Пархомівка), 

13606 

(авіаекскурсія 

Київ–Чорнобиль) 

м. Київ (музеї 

Т. Шевченка, Лесі 

Українки, 

М. Грушевського, 

М. Драгоманова та ін.), 

м. Переяслав-

Хмельницький 

(меморіальний музей 

Г. С. Сковороди, музей 

Заповіту 

Т. Г. Шевченка), 

с. Богданівка (музей-

садиба Катерини 

Білокур) 

Чернігівська 8 Голубі озера, 

Ічнянський парк, 

Міжрічинський 

парк 

24 м. Батурин, 

м. Глухів, 

с. Качанівка, 

смт Козелець, 

с. Лемеші, 

с. Радичів, 

м. Чернігів 

250 («Старовинна 

Чернігівщина»), 

342 (Чернігів – 

Козелець – 

Батурин), 550 

(«Паркове 

намисто 

Чернігівщини») 

м. Батурин (будинок-

музей генерального 

судді Василя Кочубея), 

с. Качанівка (палац 

Тарновських) 

Укладено за: https://ua.igotoworld.com/ua; дата спостереження  ― 29-31.08.2018 р. 

 

 



 

Підвищення ефективності використання матеріальної бази Поліського 

туристично-рекреаційного району, зростання надходжень від екскурсійної 

діяльності у місцевий бюджет, збільшення прибутковості туроператорів можливе 

за рахунок розвитку історико-культурної екскурсійної діяльності за місцями 

проживання і творчості відомих людей (політиків, науковців, літераторів, митців 

тощо), яка наразі мало представлена у межах району (табл. 2). Така екскурсійна 

діяльність є персоналізованою: враховує запити й інтереси (професійні, культурно-

пізнавальні) конкретних груп екскурсантів; при розробці екскурсійного туру 

передбачає застосування дизайн-методу [3]; потребує від гіда-екскурсовода 

ґрунтовного знання об’єкта екскурсії та професійної гнучкості під час її 

проведення; охоплює широке коло об’єктів соціальної інфраструктури, які не 

залучені у традиційні природно-, історико-краєзнавчі екскурсійні маршрути 

(історико-біографічні об’єкти: будинки-музеї/меморіальні музеї, пам’ятники, 

барельєфи, бібліотеки, наукові установи, освітні заклади, сакральні споруди, 

кладовища тощо). 

Авторами укладений перший варіант переліку видатних постатей, життєвий 

шлях й професійна/творча діяльність яких може слугувати основою розробки 

історико-біографічних екскурсійних турів у Поліському туристично-

рекреаційному районі (табл. 3). При виборі постатей враховувався їхній внесок у 

становлення й розбудову незалежності України, вклад у світову й вітчизняну науку, 

освіту, культуру тощо; час проживання й діяльності на території Поліського 

туристично-рекреаційного району; наявність на території району об’єктів, які були 

свідками життя і діяльності цих постатей (меморіальні музеї, родинні помешкання, 

місця праці і діяльності тощо).  

 

 

 
Таблиця 3 

Видатні постаті, які проживали й творили на Поліссі 

Визначні постаті 
Області району 

Волинська Рівненська Житомирська Київська Чернігівська 

Громадська, 

політичні, 

військові та 

релігійні діячі 

Д. Братковський

, Г. Гулевичівна, 

Д. Шумук 

К. Острозький, 

Л. Кравчук, 

М. Смотрицьки

й, Д. Шумук 

І. Огієнко, 

І. Фещенко-

Чупівський 

М. Грушевський

, Я. Мудрий, 

І. Мазепа, 

П. Тетеря 

С. Палій, 

К. Розумовський, 

Л. Лук’яненко 

Науковці Д. Абрамович, 

В. Липинський 

А. Андржейовс

ький, 

Ю. Кондратюк, 

Я. Підстригач, 

К. Ціолковський

, І. Юхновський 

С. Корольов, 

В. Шевчук, 

В. Щербаківський 

В. Вернадський, 

А. Люлька, 

П. Чубинський 

О. Богомолець, 

С. Корольов, 

Ю. Лисянський 

Митці 

(художники, 

скульптори, 

архітектори) 

К. Кжижановсь

кий, 

М. Рокитський 

І. Їжакевич, 

Т. Сосновський

, Н. Хасевич 

П. Ковжун, 

М. Максименко 

К. Білокур, 

М. Примаченко, 

І. Сошенко 

І. Мартос, 

О. Потапенко 

Діячі музичної 

і театральної 

культури 

Г. Канішевський Є. Григорович, 

Е. Скрипчинсь

ка 

Б. Лятошинський, 

Н. Матвієнко, 

Р. Недашківська, 

С. Ярунський 

І. Козловський, 

К. Стеценко 

Г. Веревка, 

О. Довженко, 

М. Заньковецька, 

О. Вересай, 

Л. Ревуцький 



Літератори 

(письменники, 

поети, публіцисти, 

літературознавці) 

Д. Братковський, 

Р. Братунь, 

Г. Запольська, 

А. Кримський, 

Леся Українка, 

Олена Пчілка, 

Є. Сверстюк, 

Є. Шабліовський 

М. Жулинськи

й, 

В. Короленко, 

М. Островськи

й, В. Поліщук, 

У. Самчук, 

Є. Сверстюк, 

Б. Тен, 

О. Теліга 

Дж. Конрад-

Коженьовський, 

О. Ольжич-Кандиба, 

Леся Українка 

І. Драч, 

Л. Костенко, 

А. Малишко, 

П. Мовчан, 

М. Познанська, 

Т. Шевченко, 

Шолом-

Алейхем  

М. Вербицький, 

М. Вовчок, 

М. Вороний, 

Л. Глібов, 

Н. Забіла,  

М. Коцюбинський

, П. Куліш,  

Ю. Мушкетик, 

П. Тичина, 

Т. Шевченко 

 

Актуалізація екскурсійної діяльності дасть змогу туроператорам Поліського 

туристично-рекреаційного району сформувати новий сегмент екскурсійної 

діяльності на ринку України [7]; підвищити конкурентоздатність на ринку 

екскурсійних послуг України та району; залучити в екскурсійну діяльність широке 

коло місцевих краєзнавчих, меморіальних музеїв, тим самим популяризувати їхні 

фонди [2]; зумовити зростання обсягів грошових надходжень у місцевий бюджет; 

сприяти розвитку супутньої інфраструктури (транспортна, ресторанного 

господарства, торгівлі тощо) і нести соціальну відповідальність бізнесу; зацікавити 

по-новому екскурсанта, що вже відвідав відомі екскурсійні маршрути району, але 

має ще бажання подорожувати рідним краєм та фінансові ресурси для його 

реалізації; покращити професійну компетентність гідів-екскурсоводів тощо. 
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