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Анотація.  В работі розглянуто та проаналізовано основні складові 

туристського потенціалу Рівненської області, а саме: природно-рекреаційні 

ресурси, історико-архітектурні об’єкти, заклади розміщення. Виділено 

перспективні напрями розвитку окремих видів туризму   
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Abstract. The paper discusses and analyzes the main components of the tourism 

potential of Rivne region, namely: natural and recreational resources, historic and 

architectural sites, and places of accommodation. Promising directions of 

development of certain types of tourism 
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Одним з вагомих чинників розвитку туризму є туристсько-рекреаційний 

потенціал регіонів країни. Рівненщина має різноманітні природні рекреаційні 

ресурси (кліматичні, біологічні, гідрологічні, ландшафтні, джерела мінеральних 

вод, лікувальні грязі), 3000 пам’яток історії, культури та архітектури, регіон 

зберіг автентичну історико‐культурну спадщину Полісся і Волині, що дозволяє 

розвивати рекреаційний, історичний, екологічний та ін. види туризму [4]. В 

області діє 7 державних музеїв (Березнівський, Дубнівський, Млинівський, 

Рівненський і Сарненський краєзнавчі, Корецький історичний, літературно-

меморіальний музей М. Островського у с Вілія, на батьківщині письменника).  

        В цілях підтримки культурної спадщини багатонаціонального населення 

регіону існує широка інфраструктура культурних закладів. На території 



Рівненської області функціонує 1476 закладів культури і мистецтва всіх систем 

і відомств, з них  11 обласного підпорядкування. Зокрема, діють 3 історико-

культурні заповідники, 8 музеїв, 34 школи естетичного виховання. В обласному 

центрі  м. Рівне  діють два театри (музично-драматичний й театр ляльок) та 

обласна філармонія. На Рівненщині розміщені 8 замків  ̶  пам’яток архітектури 

національного значення. Для області характерна унікальна замкова культура, 

що носила оборонне значення. Найяскравішими підтвердженнями тому є 

Тараканівський форт, Дубенський та Острозький замки, Межиріцький 

монастир-фортеця [4]. В переліку історичних міст країни, затверджених Указом 

Президента України, вказані 13 міст Рівненщини: міста Рівне, Дубно, Корець, 

Острог, Дубровиця, Радивилів, Березне, селища міського типу, Володимирець, 

Гоща, Клевань, Мізоч, Млинів, Степань. Рівненська область нараховує 108 

туристичних підприємств. Кількість туристів, які відвідали Рівненську область 

та кількість туристів, обслугованих суб’єктами туристичної діяльності, наведені 

в таблиці 1 (портал Головного управління статистики Рівненської області) [32]. 

Таблиця 1 

Туристичні потоки 

Роки 

Кількість 
туристів, 

обслугованих 
суб’єктами 
туристичної 
діяльності 

області – усього 

Із загальної кількості туристів 

Кількість 
екскурсантів іноземні 

туристи 

туристи-
громадяни 

України, які 
виїжджали за 

кордон 

внутрішні 
туристи 

2010 39702 1341 6455 31906 11224 
2011 9490 65 5065 4360 2731 
2012 13473 6 7773 5694 3303 
2013 13545 5 8311 5229 7517 
2014 8936 -   7502 1434 4551 
2015 6640 1 5403 1236 3933 

Сфера надання послуг гостинності набуває дедалі більшого розвитку як 

частини туристичного сектору економіки країни. В Рівненській області 

туристична інфраструктура нараховує 22 санітарно-оздоровчих закладів та 46 

готелів. Послуги зеленого туризму в області надають 66 господарів у різних 



районах, області на 2015 рік [3]. На території Рівненської області послуги 

оздоровлення та відпочинку надають 13 спеціалізованих засобів розміщування, 

8 санаторіїв і пансіонатів з лікування, 14 санаторіїв-профілакторіїв та будинків 

відпочинку, 188 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Серед найбільш 

відвідуваних лікувально-оздоровчих закладів сезону 2015-2016 років фігурують 

наступні лікувально-оздоровчі комплекси та санаторії: санаторій «Червона 

калина», «Берізка», оздоровчий комплекс «Чайка» та база відпочинку 

«Усмішка» [3]. 

На Рівненщині досить низький показник забезпеченості готелями, який 

становить 1,3 готельних місця на 1 тис. осіб. На сьогоднішній день, згідно 

категоризації, функціонують 2 чотиризіркових та більшість тризіркових, 

двозіркових готелів. У відповідності до «Стратегії розвитку Рівненської області 

на період до 2020 року» передбачається розвивати туризм за двома  

напрямами. Перший із них передбачає утримання туристів у регіоні  

шляхом відпочинкового туризму на базі природного потенціалу регіону,  

другий – традиційна гостинність населення регіону, особливо у сільській 

місцевості, що забезпечує можливість поєднання розміщення туристів із 

вивченням сільських звичаїв та традицій безпосередньо в селах [2].  

       На сучасному етапі популяризація туристичного сектору економіки є одним 

з основних чинників стабілізації соціально-економічних відносин як у регіонах, 

так і в країні загалом [1]. Зокрема, зелений туризм як форма відпочинку, стає 

все популярнішим не тільки за кордоном, але і в Україні. У більшості регіонах 

з’являються власники садиб, які готові приймати відпочиваючих, а жителі міст 

все частіше віддають перевагу саме такому виду туризму. Тому все більшої 

актуальності набувають питання, пов’язані з зайнятістю сільського населення 

та відродженням українського села в екологічно чистих та цікавих місцевостях. 

Найефективнішим шляхом зайнятості сільського населення є розвиток сфери 

послуг та народних промислів, що найбільш проявляється у розвитку 

екологічного туризму, популяризація і поширення якого зменшить соціально-



економічну проблему села. Впродовж останніх років чисельність агросадиб 

області залишається стабільною, однак спостерігається зростання кількості 

обслугованих ними туристів, що свідчить про новий рівень послуг сільського 

туризму (Рис. 2).  

 

Рис. 2.5 – Динаміка росту кількості агросадиб Рівненщини та 

обслугованих ними туристів[32]. Проте, незважаючи на ці ресурси, існуючі 

об’єкти для проживання й дозвілля, інфраструктура і рівень наявних 

туристичних послуг не мають можливості для сталого розвитку туризму.   
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