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Україна володіє значним туристичним потенціалом і має всі 
передумови для розвитку внутрішнього та міжнародного 
туризму. 

В Україні великої популярності набули курорти Закарпаття. 

 У 2015 році туристичний потік у Карпатах влітку 
збільшився на 20–30% порівняно з минулим сезоном і 
становив близько 450–500 тис. осіб. 



РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРСТИЧНІ 
РЕСУРСИ 
 Мінеральні води: найбільше 

їх — у Прикарпатті, Карпатах, 
на Поділлі, у Криму. 

  Лікувальні грязі поширені у 
Причорномор’ї й Приазов’ї 
(лимани), Криму і 
Прикарпатті 

 бальнеологічних курорти: 
Немирів, Шкло, Великий 
Любінь, Черче, Моршин, 
Трускавець, Східниця — у 
Прикарпатті; 

  Поляна, Синяк, Шаян, 
Кваси — в Карпатах; 

  Гусятин, Сатанів, Хмільник 
— на Поділлі; 

  Одеса, Гола Пристань, 
Євпаторія, Саки, Феодосія, 
Бердянськ — на 
Чорноморсько-Азовському 
узбережжі. 

  в інших регіонах країни є 
Миргород і Слов’янськ. 





КЛІМАТИЧНІ РЕСУРСИ 

       

  в лісових районах (курорти 
Ворзель і Пуща-Водиця біля 
Києва, Слов’яногірськ на 
Донбасі), 

  у гірських і лісових районах 
Карпат (Яремча, Ворохта),  

 на морських узбережжях 
Затока, Очаків, Скадовськ, 
Алупка, Ялта, Алушта, Судак 
тощо). 



ГІРСЬКИЙ ТУРИЗМ 
 комплекси «Буковель» на Івано-Франківщині, 

«Драгобрат» у Закарпатті, «Славське» і «Захар Беркут» на 
Львівщині),  

 водного (сплав рівнинними і гірськими річками),  

 спелеологічного (у печерах Поділля і Криму) 



ВИЗНАЧНІ ПАМ’ЯТКИ ПРИРОДИ, 
ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ 

 понад 8 тис. об’єктів 
природно-заповідного 
фонду 

 24 біосферні та природні 
заповідники, 

  майже 120 національних і 
регіональних ландшафтних 
парків, 

   ботанічні сади, 
дендрологічні парки, 

  парки-пам’ятки садово-
паркового мистецтва 





ПОНАД 130 ТИСЯЧ ПАМ’ЯТОК ІСТОРІЇ ТА 
КУЛЬТУРИ НАЦІОНАЛЬНОГО, РЕГІОНАЛЬНОГО 
ТА МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ 

 насамперед у західній і 
центральній частинах 
країни та в Криму.  

 Найбільша кількість 
пам’яток — у Києві, Львові, 
Кам’янці-Подільському. 

 «Софія Київська», «Ольвія», 
«Чернігів стародавній», 
«Давній Галич», міста 
Луцьк, Бахчисарай 



ПРОЧАН І РЕЛІГІЙНИХ ТУРИСТІВ 
ПРИВАБЛЮЮТЬ ВІДОМІ СВЯТИНІ 

 Києво-Печерська, 
Почаївська  

  Святогірська лаври, 
Марійський духовний 
центр у Зарваниці 
(Тернопільська 
область) та Херсонес у 
Криму, численні 
монастирі 



Уся територія України з її мальовничими 

ландшафтами, розмаїтими культурно-побутовими 

і сільськогосподарськими традиціями населення 

придатна для зеленого, або сільського, туризму, 

який набуває популярності. 



 Львів 

 

 Кам»янець-Подільський 

 

 Одеса 

 

 Київ 

 

 Харків 



  Туристичне серце України, один з найпопулярніших напрямків 
– і не випадково. За своєю суттю, все місто – суцільна історична 
пам'ятка. Тут дивовижна архітектура, рідкісні собори і храми, 
численні музеї, палаци і парки. У центрі Львова – площа Ринок, 
до якої, так чи інакше, ведуть всі дороги. Також місто примітне 
незвичайними тематичними кафе і ресторанами, кавою, пивом 
і шоколадом власного виробництва. Для активних туристів тут 
також зручна транспортна розв'язка і екскурсії по всій Західній 
Україні. 



  Місто-музей, третє в країні за кількістю архітектурних 
пам'яток. Тут вони – практично на кожному кроці. У різний час 
Кам'янець належав Галицько-Волинського князівства, Польщі, 
Литви, Туреччини та Російської імперії, за рахунок чого набув 
його дивовижної еклектичності, поєднуючи культуру і 
спадщину різних народів. Історико-архітектурний заповідник 
«Кам'янець» числиться в списку спадщини ЮНЕСКО. 



  Хто не чув про Одесу і знаменитий одеський гумор? Місто з 
неповторним колоритом обов'язкове до відвідин! Тут порт 
сусідить зі знаменитим Привозом, на якому, за заявами 
місцевих, можна знайти все. На Дерибасівській постійно кипить 
життя, а з Приморського бульвару можна милуватися яхтами і 
лайнерами. По всьому місту – безліч цікавих пам'ятників і 
скульптур, на зразок пам'ятника Утьосову, композиції 
«Дванадцятий стілець», пам'ятника Кардиналу Рішельє, тощо. 



 Столиця України – одне з найдавніших міст з тисячолітньою 
історією. Унікальні історичні пам'ятки поєднуються з 
ультрасучасними закладами, галереями, ресторанами та 
клубами. Київ – це Дніпро, Андріївський узвіз, Хрещатик і 
Майдан, велична Батьківщина-мати, таємничий Будинок з 
химерами, Золоті ворота, Києво-Печерська Лавра і численні 
церкви та собори. 



 Друге за кількістю населення місто України, великий 
промисловий центр з численними підприємствами, місто з 
багатим науковим потенціалом та історичною спадщиною. Тут – 
площа Свободи, пам'ятники, фонтани і собори, шість великих 
театрів і безліч студій, абсолютно дивовижний ритм життя, в 
якому сучасна урабністіка переплітається з культурними 
традиціями. 



РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В 
УКРАЇНІ 

 Відповідно до закону 
України «Про туризм», у 
нашій країні туризм є 
одним з пріоритетних 
напрямів розвитку 
економіки та культури. 

 Після успішного 
проведення чемпіонату 
Європи з футболу (2012 р.) 
та пісенних конкурсів 
«Євробачення» (2004 і 2017 
рр.) Україні вдалося 
сформувати позитивний 
туристичний імідж. 

 Україна потрапила до між- 
народних туристичних 
рейтингів і путівників 
Globe Spots, TripAdvisor, 
The National Geographic 
Traveler, The Lonely 
Planet 



РОЗВИТОК В’ЇЗНОГО ТУРИЗМУ 
ГАЛЬМУЄ НИЗКА ЧИННИКІВ: 

 неефективне та 
нераціональне викори- 
стання природних 
рекреаційно-туристичних 
ресурсів,  

 занедбаність багатьох 
історико-культурних об’єктів,  

 відсутність належної 
інфраструктури, 

  украй незадовільний стан 
автошляхів 

 воєнні дії на сході країни і 
втрата Кримського 
півострова  



ОБ’ЄКТИ СВІТОВОЇ СПАДЩИНИ 
ЮНЕСКО В УКРАЇНІ 

 До списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО внесено 7 
об’єктів України 



СОБОР СВЯТОЇ СОФІЇ З ПРИЛЕГЛИМИ 
МОНАСТИРСЬКИМИ СПОРУДАМИ ТА 
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА (КИЇВ) 



АНСАМБЛЬ ІСТОРИЧНОГО 
ЦЕНТРУ МІСТА ЛЬВІВ 



 Частина  Геодезичної дуги Струве (об’єкт, який був 
створений у ХІХ ст. для визначення розмірів і форми Землі, 
його залишки — окремі геодезичні пункти збереглися на 
території 10 сучасних держав). В Україні — це пункти 
«Баранівка», «Катеринівка», «Фельштин» (Хмельницька 
область) та «Старонекрасівка» (Одеська область); 



 Резиденція митрополитів Буковини та Далмації (тепер — 
корпус Черні- вецького національного університету імені 
Юрія Федьковича) 



ДАВНЄ МІСТО ХЕРСОНЕС ТАВРІЙСЬКИЙ (В 
ОКОЛИЦЯХ М. СЕВАСТОПОЛЬ, КРИМ) 



 Дерев’яні церкви Карпатського регіону. Цей 
міждержавний серійний об’єкт утворюють 8 церков у 
Польщі та 8 в Україні: 4 на Львівщині (у містах Жовква, 
Дрогобич, селах Потелич, Матків), 2 — на Івано-
Франківщині (м. Рогатин, с. Нижній Вербіж) і 2 на 
Закарпатті (с. Ужок, смт Ясіня); 



 Букові праліси Карпат. Це єдиний природний об’єкт на 
території Укра- їни, який також є міждержавним (включає 
давні ліси Словаччини та Німеччини). Українська частина 
об’єкту — ліси, які поширені у 6-ти заповідних масивах на 
території Закарпаття. 



ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ 
ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

 Максимальні показники 
туристичних потоків і 
надходжень в Україні були 
зафіксовані в  2008 і 2013 
роки. Тепер вони значно 
нижчі, хоча зберігається 
тенденція до зростання. 

   осіб, які обслуговували 
туристичні фірми в Україні 
у 2016 р., 18% припадало на 
внутрішніх туристів, понад 
1% — на іноземних, решта 
— це громадяни України, 
які виїжджали в закордонні 
тури.  

 Загалом в Україні виїзний 
туризм охоплює 3–5% 
всього населення.  

 Найбільше українські 
туристи відвідують Єгипет, 
Туреччину та Грузію.  

 У 2016 р. Україну відвідали 
13,3 млн іноземних 
громадян з понад 110 країн. 

  Найбільше в’їздів — із 
сусідніх держав, а також 
Ізраїлю, Туреччини, 
Німеччини, США. 



ТУРИСТИЧНІ РАЙОНИ В 
УКРАЇНІ 

 Туристичний район — це 
територіальна сукупність 
взаємозв’язаних підприємств, 
які спеціалізуються на 
обслуговуванні туристів 

 виділяють п’ять туристичних 
регіонів: Причорноморський, 
Карпатсько-Подільський, 
Полісько-Столичний, 
Харківський і 
Придніпровсько-Донецький  

 


