
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА імені ЛЕСІ УКРАЇНКИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ м. КИЄВА 

ВІДДІЛ ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНОЇ ТА 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

 

 

 

Туристичними стежками України 

 

Бібліографічний список літератури 

 

 

 

 

Київ  2017 



2 
 

Бібліографічний список «Туристичними стежками України» містить інформаційні 

матеріали про туристичну галузь  в Україні. 

Основним джерелом пошуку був електронний каталог Публічної бібліотеки імені 

Лесі Українки (http://212.1.70.66/F). 

Використано матеріали учасників Клубу "Мандрівник", створеного при Публічній 

бібліотеці імені Лесі Українки. 

Список складається з розділів:  

 Вступ; 

  Офіційні документи; 

  Економіко-правові аспекти туризму; 

 Мандруємо Україною 

 Інтернет-ресурси 

 Фотоілюстрації. 

Документи  в межах  розділів розташовано в алфавітному порядку. 

Добір документів закінчено у березні 2017 року. 

До списку ввійшли публікації за 2014 – 2017 роки. 

Маємо надію, що даний список стане у нагоді всім, кому цікаві історія, географія 

та культура України. 

 

Укладач, комп’ютерний набір                               Мамалига Т. В.     

Відповідальна за випуск                                         Романюк О. І. 

Редагування                                                             Ковальчук Л. І.,  Трубайчук О. М.  

 

 

                Телефон для довідок          486-01-46 

             e-mail    lubibl@ukr.net                                                                       

©    Публічна бібліотека імені Лесі Українки

mailto:lubibl@ukr.net


3 
 

 

«Світ - це книга. 

І хто не подорожував по ньому – 

прочитав у ній тільки одну сторінку» 

(Св. Августин) 

Україна, загальна площа території якої становить 603 628 км², 

тобто 5,7% території Європи і 0,44% території світу, розташована на 

перетині важливих транзитних шляхів. За розмірами території Україна 

перевершує найбільшу європейську країну – Францію. На південному 

заході Україна межує з Молдовою та Румунією, на заході – з Польщею, 

Угорщиною і Словаччиною, на півночі – з Білоруссю, на сході і 

північному сході – з Росією. Південна частина країни омивається 

теплими водами Чорного та Азовського морів. Вигідне географічне 

розташування, багаті природні ресурси та історико-культурна спадщина 

країни є важливими передумовами залучення туристичних потоків. 

Із заходу на схід територія країни простягається від Карпат до 

Середньоросійської височини більш, ніж на 1300 км, а з півночі на 

південь – від річки Прип'ять до чорноморського і азовського 

узбережжів більш ніж на 900 км. Основна територія України 

розташована в межах південно-західної частини Східно-Європейської 

рівнини і являє собою поєднання горбистих піднесених ділянок 

(Волинська, Подільська, Придніпровська, Приазовська височини, 

Донецький кряж) і просторих низовин (Поліська, Придніпровська, 

Причорноморська). На крайньому півдні пейзажі Кримського 

півострова прикрашають мальовничі ланцюги Кримських гір (найвища 

точка – гора Роман-Кош, 1545 метрів), на заході височать Карпати (гора 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6
http://ua-referat.com/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8
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Говерла, 2061 метрів). На гірські системи припадає лише 5% площі 

країни, однак їх роль у ландшафтному розмаїтті та територіальній 

організації туризму дуже значна. 

Помірний континентальний клімат основної частини України є 

більш м'яким у порівнянні з прилеглими районами Росії та Білорусі. 

Унікальний природний комплекс Південного берега Криму, захищеного 

гірськими ланцюгами від холодних північних вітрів, сформувався в 

умовах субтропічного середземноморського клімату. Природно-

кліматичні умови в цілому дуже сприятливі для проживання та 

господарської діяльності, включаючи рекреаційно-туристську. 

Різноманітність природних ландшафтів України визначається 

розташуванням у зоні мішаних лісів, лісостеповій та степовій зонах, 

наявністю в її межах Українських Карпат і Кримських гір, морських 

узбережжів.  

Важлива роль в організації туризму в країні належить водним 

об'єктам. Морські узбережжя України характеризуються унікальним 

поєднанням курортно-рекреаційних ресурсів кліматичного, 

бальнеологічного, ландшафтного характеру. Протяжність 

чорноморського узбережжя становить 1255 км; у тому числі 43% 

припадає на пляжі, придатні для рекреації, і 21% – частково придатні. 

Температура води влітку в Чорному морі досягає +20-26°С, а на 

мілководді Азова – до +25-30°С. В країні налічується понад 73 тисяч 

річок, протяжність 131 з них перевищує 100 км. Найбільшою річкою 

Україні і одним з її символів є могутній Дніпро, що ділить країну на 

Правобережну і Лівобережну частини. На Дніпрі створено каскад 

великих водосховищ (Київське, Канівське, Кременчуцьке, 

http://ua-referat.com/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
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Дніпродзержинське, Каховське). Серед водних артерій слід відзначити 

Дністер, Десну, Південний Буг, Північний 

Донець, Дунай. Фонд водних об'єктів 

включає понад 7 тисяч озер, переважно малих 

(лише 30 водоймищ перевищують за площею 

10 км2). Найбільш привабливими у 

рекреаційному відношенні є лимани чорноморського узбережжя 

(Куяльникський, Хаджибейський, Тилігульський), мальовниче 

карпатське озеро Синевир.  

Україна здавна славиться багатством лікувально-курортних 

ресурсів, включаючи можливості кліматолікування на морських і 

гірських курортах, а також численні родовища мінеральних вод (понад 

500) і лікувальних грязей. Родовища мінеральних вод представлені в 

багатьох регіонах України, однак найбільш багатий цілющими 

джерелами захід країни: бальнеологічні 

курорти Трускавець, Моршин, Верховина, 

Немирів та інші Родовища лікувальних 

грязей сконцентровані на морських 

узбережжях (мулові) і північно-заході 

(торф'яні). Слід особливо відзначити великі бальнеогрязьові ресурси 

затоки Сиваш (ропа, грязі).  

Країна має величезний рекреаційний потенціал розвитку 

оздоровчого відпочинку на узбережжях Чорного та Азовського морів, 

де тривалість купального сезону складає 120-140 днів. На території 

України понад 240 поселень мають встановлений в законодавчому 

порядку курортний статус і 214 сіл, де розвиток рекреаційної діяльності 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B3
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0.
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
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носить цілеспрямований характер. Потенційні рекреаційні території, 

зарезервовані для туристського освоєння, займають 12,8% площі 

країни.  

Природно-заповідний фонд України включає 6737 територій і 

об'єктів загальною площею 2354 тисячі гектарів (3,9% території 

країни). Природно-екологічний потенціал складається з 10 

національних природних парків («Карпатський», «Шацький», 

«Синевирський», «Азовсько-Сивашський», «Вижницький», «Святі 

гори», «Яворівський», «Соколівські Бескиди» та ін), 4 біосферних 

заповідників («Асканія-Нова», «Чорноморський», «Карпатський» та  

«Дунайський»), 16 природних заповідників, 26 регіональних 

ландшафтних парків, 2384 заказників, 2963 пам'яток природи та 514 

пам'яток садово-паркового мистецтва становить ресурсну основу 

розвитку екологічного туризму.  

Етнічне різноманіття позначилося і на формуванні багатої 

культурної спадщини України, де 

впродовж епох хитромудро переплелися 

національні мотиви та історія народів, що її 

населяють – скіфські кургани, античні 

грецькі поселення, мінарети татарських 

мечетей, сліди єврейської культури, архітектурні шедеври 

давньоруського зодчества і багато іншого.  

На території країни враховано близько 147 тисяч пам'яток 

археології, історії, архітектури, монументального мистецтва. Не слід 

забувати, що значна кількість пам'яток була втрачена в ході численних 

воєн.  

http://ua-referat.com/%D0%91%D1%96%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BA%D1%96%D1%84%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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У дев’яності роки ХХ століття Україна, як і інші республіки 

колишнього СРСР, зіткнулася з проблемою розробки національного 

туристичного продукту, що повною мірою відображає специфічні 

переваги туристського потенціалу країни. 

Україна проводить активну туристську політику. Однією з перших 

серед країн СНД приступила до формування організаційно-правової 

бази розвитку туризму і прийняла Закон "Про туризм" (1995). 

Управління та координація діяльності у сфері туризму з 1992 року 

входять до компетенції Державного комітету з туризму. Міжвідомчу 

координацію діяльності в інтересах туристичного сектору з 1996 року 

здійснює Національна рада з туризму. Створена Туристська асоціація 

України та інші громадські організації туристичного профілю.  

До числа найбільш перспективних напрямків туристського 

комплексу України відноситься розвиток пізнавального, оздоровчого, 

спортивного, екологічного, сільського та екстремального туризму. 

Одним з важливих напрямків в'їзного туризму в Україні є морський 

круїзний туризм, що має давні традиції. Регулярне відвідування 

українських портів іноземними круїзними суднами бере початок з 1887 

року. Перший морський круїз до берегів Криму з відвідуванням Ялти і 

Севастополя був організований знаменитим туристичним агентством 

"Томас Кук".  

Виходячи з регіональних особливостей рекреаційно-ресурсного 

потенціалу та тенденцій його освоєння, рівня розвитку туристської 

інфраструктури та структури туристичних потоків на території України 

виділяють основні туристичні райони: Карпати, Причорномор'я, 

Приазов'я, Придніпров'я, Полісько-Подільський і Донецький регіони.  

http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB
http://ua-referat.com/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8
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Мальовничі гірські хребти, прорізані річковими долинами, що 

збереглися, гірничо-лісові ландшафти, чисте повітря, численні цілющі 

джерела зумовили рекреаційну спеціалізацію Карпатського району на 

організацію спортивного (літнього та зимового) та лікувально-

оздоровчого туризму. Туристське господарство забезпечує близько 1/5 

доходів регіону. Понад 40% площі Українських Карпат 

використовується або зарезервовано для рекреаційно-туристичної 

діяльності. У Карпатах виявлено кілька сотень родовищ мінеральних 

вод, розвідані запаси яких дозволяють забезпечити оздоровлення і 

лікування понад 7 млн. осіб щорічно. Національний природний парк 

«Карпатський», створений у мальовничій місцевості серед гірських 

вершин і річкових долин, що зберегли багату флору і фауну, є одним з 

найважливіших центрів екотуризму України, поряд з парком 

«Синевир» в районі однойменного карпатського озера і незайманими 

лісами парку «Вижницький». Лісові масиви з дуба, бука, ялини та 

ялиці, що покривають близько 60% території 

гірського регіону, називають "зеленим 

золотом" Карпат. Унікальним природним 

об'єктом Закарпаття є природна Долина 

нарцисів площею понад 250 гектарів. 

Любителів активного відпочинку залучають пішохідні стежки та лижні 

траси Карпат, водні маршрути по бурхливих гірських ріках. 

Можливості пізнавального туризму визначаються розвиненими 

регіональними промислами і ремеслами (у тому числі традиційна 

культура гуцулів, музеї і фестивалі в містах Коломия, Івано-

Франківськ, карпатських селах) і багатою культурною спадщиною 

живописних старовинних міст. Фортеця в Хотині – свідок багатьох 

http://ua-referat.com/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
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середньовічних битв, включаючи знамениті битви з турками. 

Карпатський регіон славиться також традиціями виноградарства і 

виноробства.  

Львів – культурна перлина Карпат, одне з найкрасивіших міст 

Східної Європи, має значні резерви розширення туристично-

екскурсійних потоків. Унікальність архітектурного вигляду Львова 

отримала міжнародне визнання – історичний центр міста включений 

ЮНЕСКО до Списку світової спадщини людства. Важливими 

туристськими центрами регіону є також відомі бальнеологічні курорти 

Трускавець та Моршин з розвиненою санаторною мережею на базі 

джерел мінеральних вод, гірськокліматичні курорти Яремче, Ворохта. 

Природний рекреаційний потенціал Придніпров'я 

використовується в основному для організації відпочинку місцевого 

населення і перш за все Київської агломерації, в той час як древні міста 

приваблюють історико-архітектурною спадщиною не лише 

українських, а й іноземних туристів.  

Київ – місто з більш ніж півторатисячолітньою історією, 

мальовничо розташувався на потопаючих в зелені берегах Дніпра, 

навіки оточений славою стародавньої столиці могутнього 

давньоруської держави – Київської Русі, що об'єднала землі східних 

слов'ян. Охоронцями багатої історичної спадщини є збережені до 

наших днів унікальні архітектурні шедеври XI-XII ст.: Софійський 

собор, Золоті ворота, Києво-Печерська лавра, церква Спаса на 

Берестові, Видубицький монастир, Кирилівська і Успенська церкви та 

інші. Софійський собор і Києво-Печерська лавра здобули всесвітню 

славу і представлені в списку світової спадщини ЮНЕСКО. Крім 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
http://ua-referat.com/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
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перлин древнього зодчества, архітектурна спадщина Києва прикрашена 

пам'ятками різних епох і стилів. Вулиці та будинки Києва зберігають 

пам'ять про ціле сузір'я славетних імен, 

серед яких хреститель Русі князь Володимир 

Святославич, Ярослав Мудрий і Володимир 

Мономах, літописець Нестор, Г. Кониський, 

М. Пирогов, Т. Шевченко, Леся Українка, 

І. Франко, М. Гоголь, М. Глінка, 

В. Вернадський, О. П. Довженко і багато інших діячів національної і 

світової історії та культури. Гостей міста приваблюють багаті 

експозиції численних музеїв, мальовничі куточки парків та ботанічних 

садів, зоопарк. Культурним центром міста є його головна вулиця – 

Хрещатик.  

Екскурсійними центрами Придніпров'я є також тисячолітні міста, 

що зберегли пам'ятки давнього зодчества – Чернігів (Спаський собор  

XI ст., П'ятницька церква ХІІ-ХІІІ ст., Ансамблі монастирів) і 

Переяслав-Хмельницький (пам'ятки архітектури, батьківщина відомого 

єврейського письменника Шолом-Алейхема, музей народної 

архітектури та побуту), де на Переяславській Раді в 1654 році було 

прийнято рішення про входження 

українських земель до складу Росії. 

Перемога російських військ Петра I над 

шведами в битві під Полтавою увійшла 

в історію Північної війни. На 

Полтавщині знаходяться уславлені талантом Миколи Гоголя села 

Диканька, Сорочинці (батьківщина письменника) з відомим ярмарком, 

http://ua-referat.com/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
http://ua-referat.com/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2
http://ua-referat.com/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BC
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82
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старий Миргород – нині бальнеогрязевий курорт. Для збереження 

унікальної культурного середовища створено регіональний 

ландшафтний парк "Диканський".  

Причорномор'я виділяється багатими запасами лікувально-

курортних ресурсів: мулові грязі Куяльникського, Шаболатського, 

Тилігульського лиманів в Одеській області, мінеральні води Одеського 

і Куяльникського родовищ та інші Для Одеського узбережжя 

характерний лиманний тип берега з теплим мілководдям і значними 

піщаними відкладеннями. Одеса приваблює туристів не тільки 

романтикою південного приморського міста, пам'ятниками, музеями, 

театрами, архітектурними пам'ятками, а й своєю неповторною 

атмосферою, завдяки якій вона придбала популярність своєрідної 

столиці гумору і стала місцем проведення щорічного фестивалю сатири 

і гумору. Архітектурними символами міста є будівля театру опери і 

балету, Потьомкінські сходи, що ведуть від моря до пам'ятника герцогу 

Дюку Рішельє, ансамбль Приморського бульвару. В Одеси та її 

околицях (Сергіївка, Затока, Кароліно-Бугаз, Коблево та інші) 

розташовано більше півсотні здравниць на базі лиманних і озерних 

грязей, мінеральних вод, цілющого клімату. Розташована в 30 

кілометрах від Одеси велика дельта Дністра являє собою унікальний 

природний комплекс (численні протоки й озера, очеретяні зарості, 

багата флора і фауна) і є перспективним об'єктом екологічного та 

риболовно-мисливського туризму міжнародного значення.  

http://ua-referat.com/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ua-referat.com/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8
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Багатим екскурсійним потенціалом 

виділяється місто Білгород-

Дністровський, що виникло на березі 

лиману на місці колишньої 

давньогрецької колонії Тіра 

(середньовічна фортеця, вірменська і 

грецька церкви ХIII-ХIV століть, археологічні пам'ятники). Через це 

місто в середні віки проходив Великий шовковий шлях з Пекіна до 

Мадрида. Навколо Білгорода-Дністровського розкинулися плантації 

виноградників підприємства "Шабо", виробника всесвітньо відомих 

вин.  

Маршрути військово-історичних екскурсій спрямовані також до 

старовинних міст Ізмаїл та Очаків. Неподалік від Очакова на березі 

Дніпро-Бузького лиману знаходиться археологічний заповідник 

"Ольвія". Ще однією визначною пам'яткою регіону є містечко Вилкове 

в гирлі Дунаю, що здобуло славу "української Венеції" завдяки мережі 

каналів, де човни донині замінюють автомобілі, а дерев'яні містки – 

тротуари. Центрами лікувально-оздоровчого відпочинку Херсонської 

області є місто Генічеськ та його околиці (Арабатська стрілка), 

Скадовськ та інші Серед херсонських степів 

розташований заповідник "Асканія-Нова", 

відомий своїми популяціями копитних та 

птахів. Перспективним об'єктом екотуризму є 

Азово-Сивашський національний парк.  

Приазов'я має сприятливі умови для організації лікувального та 

пляжного відпочинку, багату історичну й культурно-етнографічну 

http://ua-referat.com/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%97
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спадщину. Відносно новим напрямком рекреаційної діяльності стає 

організація риболовно-мисливського туризму. Найважливішими 

рекреаційними центрами є приморські курорти Бердянськ, Маріуполь і 

Кирилівка. Фруктовими садами славиться Мелітополь ("медове місто").  

Полісько-Подільський район поступається за рівнем розвитку 

рекреаційного господарства традиційним туристським регіонам країни, 

однак характеризується сприятливим для розвитку туризму кліматом – 

м'якою зимою і теплим літом, мальовничими пейзажами, багатою 

історико-культурною спадщиною, 

наявністю територій зі збереженим 

природним середовищем. Волинське 

Полісся – найбільш зволожена, 

заболочена і лісиста частина 

українського Полісся. Серед озерно-

лісових ландшафтів Полісся найбільш перспективними об'єктами 

екотуризму є національний парк "Шацький" та Прип'ятський 

природний заповідник. Південна частина Полісько-Подільського 

регіону, крім мальовничого Дністровського каньйону (регіональний 

ландшафтний парк), славиться всесвітньо відомими карстовими 

печерами Тернопільщини. Серед лікувально-рекреаційних центрів 

виділяється курорт Хмільник. Популярними екскурсійними об'єктами є 

древній Кам'янець-Подільський (середньовічна фортеця, архітектура 

ХV-ХVI століть), Середньовічний замок ХIV-ХV століть у Луцьку.  

Донецький край відомий як урбанізований промисловий регіон 

України і виступає в якості споживача рекреаційно-туристських послуг. 

Район має розвинену рекреаційну систему, спрямовану передусім на 

http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F
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задоволення потреб місцевого населення. Історико-архітектурна 

спадщина сконцентрована у містах Харків, Донецьк, Запоріжжя, 

Дніпро, Луганськ, Кропивницький. Її екскурсійне використання 

протягом багатьох десятиліть характеризувалося переважанням об'єктів 

мало затребуваної сьогодні виробничої та 

історико-революційної тематики. До числа 

найбільш привабливих об'єктів належить 

серце Запорізької Січі – овіяний 

історичними легендами острів Хортиця з 

руїнами оборонних укріплень та 600-

річним дубом, під тінню якого запорожці, згідно з переказами, писали 

послання турецькому султанові. Слід відзначити також національний 

парк "Святі гори", численні скіфські кургани. Серед заповідних 

природних об'єктів виділяється Український степовий заповідник і 

національний парк "Хомутовський степ", де збереглися природні 

степові ландшафти зі своєрідною флорою (понад 400 видів рослин) і 

фауною.  

В Україні можна побачити дуже багато чого цікавого і залежно від 

особистих інтересів можна будувати різні туристичні маршрути 

містами і селами, заповідниками, парками або просто унікальними і 

цікавими місцями нашої країни.  

Туристичні маршрути України являють собою напрямки вектора 

руху по одній з найпрекрасніших країн світу, самобутній, унікальній та 

гостинній державі. Чого б Ви не чекали від подорожі по Україні, цим 

очікуванням судилося не просто збутися, а реалізуватися найкращим 

для туриста чином. Від подорожі по країні ви отримаєте безліч 

http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%B6%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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яскравих і незабутніх вражень. Тури по Україні привернуть увагу будь-

якого, навіть того туриста, який сподівається виключно на екзотичний 

відпочинок. Ви можете вибрати подорож містами або один з численних 

морських курортів, відвідати гірськолижний курорт – в нашій країні є 

всі чого душа забажає.  

 Не потрібно думати, що в регіонах України не зможуть 

запропонувати мандрівникам і туристам цікаві пам'ятки, що будуть 

брати за душу. У нас в країні дуже велика кількість пам'яток, що варто 

відвідати. Відкрийте туристичну Україну для себе і Ви зрозумієте, що 

ми живемо в прекрасній країні. 
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Міжнародний туризм. – 2016. – № 2. – С. 114-119 : фото. 
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рестораны, кафе] / Андрей Тычина. – Харьков : Фолио, 2016. –  
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59. Шелест, Т. Чернігів. З весною на північ / Тетяна Шелест // 

Міжнародний туризм. – 2014. – № 3. – С. 136-140 : фото. 
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Інтернет-ресурси 
 

1. http://lucl.kiev.ua/info/index.php/pro-biblioteku-3/virtualni-podororzi 

2. http://www.discoverukraine.com.ua 

3. http://kraina-ua.com/ 

4. http://ukrainaincognita.com/ 

5. https://www.facebook.com/malovidoma.Ukraine/ 

6. http://www.turystam.in.ua/ 

7. http://www.doroga.ua/marshruty 

8. http://ridna.ua/cat/turystychna/ 

9. http://www.ukrainatravel.info/ 

10. http://www.ukrainatravel.info/ 

11. https://www.facebook.com/ukrainaturystychna/ 

12. http://www.epochtimes.com.ua/vyznachni-mistsya-ukrayiny 

13. https://ua.igotoworld.com/ua/poi_catalog/6-119-sightseeings-

ukraine.htm 

14. http://vsviti.com.ua/tag/krasyvi-mistsya-ukrajiny 

15. http://navkolosvitu.net.ua/category/ukraine-interesting-places 

16. http://stezhkamu.com/places 
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Фотоілюстрації 

 
 

 
 

 Місто Львів. Дослідники стверджують, що по кількості лев’ячих зображень Львів 

навіть може претендувати на внесення до книги рекордів Гіннеса. 
 

 

 

 

 
 

Біле озеро. Ця кришталево чиста водойма знаходиться на Рівненщині 
 

 

 

 

 
 
 



25 
 

 

 
 

Місто Дніпро. Монастирський  острів, який, кажуть, багато чого бачив на своєму 

віку – від скіфів до комсомольців. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Дунайський біосферний заповідник – місце, яке мусить побачити кожен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://navkolosvitu.net.ua/zapovidnik-dunaiskiy/
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Київська область, Преображенський храм в Гусинцях (нині неіснуюче село) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Закарпатська область, Хустський район, село Іза. Ферма плямистих оленів 
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Львівська область, Свірзький замок 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Івано-Франківська область, водоспад Женецький Гук 
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Івано-Франківська область, с. Криворівня, гуцульська хата-ґражда (музей) —  

місце зйомок фільму «Тіні забутих предків» 
 
 
 
 
 

 
 

Вінницька область, с. Буша, історико-культурний заповідник 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D1%96%D0%B2_%28%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29

