
– © ПУЕТ – 31 

Гулько Н. С., студентка гр. Т-42 
Науковий керівник – Скляр Г. П., д. е. н., професор 

ОЦІНКА РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОГО  
ПОТЕНЦІАЛУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Київська обл. розташована на півночі країни у басейні 
середньої течії Дніпра, головним чином на Правобережжі. Вона 
була утворена 27 лютого 1932 р. Її площа становить 28,1 тис. км 
(4,7 % від території України, 8 місце серед областей) [1]. 

За характером рельєфу територію Київської обл. поділяють 
на три частини. На півночі переважають низовинні заболочені 
рівнини Поліської низовини. Південно-західна і центральна час-
тини лежать на Придніпровській височині. Східна, лівобережна 
територія області, розташована на заплаві і терасах Дніпра в 
межах Придніпровської низовини [1]. 

Велике значення для відпочинку мають рекреаційні ресурси 
Полісся. Тут переважає м’яка тепла зима і досить вологе літо. 
Тут зосереджені масиви соснових лісів, є велика кількість 
прісних озер, повноводні ріки повільно протікають у низьких 
берегах. Перспективними для освоєння є рекреаційні ресурси 
Лісостепової зони Київщини. Клімат тут м’який, вологість по-
вітря дещо менша, ніж на Поліссі, опади переважають у першій 
половині літа. Складовою частиною рекреаційних ресурсів є 
чисті поверхневі, а також підземні мінеральні води, у тому числі 
лікувальні води [3]. 

Якщо провести районування рекреаційного землекористу-
вання Київської обл. за інтенсивністю рекреації, то можна виді-
лити три типи територій: території з високою інтенсивністю 
рекреації; території з середньою інтенсивністю рекреації; тери-
торії з низькою інтенсивністю рекреації. Рекреаційний потен-
ціал Київської обл. зосереджений на землях практично всіх 
категорій за основним цільовим призначенням, однак найбільш 
сприятливі умови для рекреації складаються на землях рекреа-
ційного, оздоровчого, історико-культурного, природно-заповід-
ного фонду [4]. 

Сприятливі кліматичні умови, наявність численних водних 
об’єктів визначають роль Київської обл. як важливого рекреа-
ційного регіону, де функціонують санаторії, будинки і бази 
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відпочинку, дитячі табори. Серед курортів найважливіші: Біла 
Церква, Ворзель, Ірпінь, Конча-Заспа, Миронівка. Рекреаційно-
оздоровче значення мають також курортні місцевості: Пірнове, 
Лютіж, Клавдієво-Тарасове, Буча. Найбільший з цих об’єктів 
Ірпінський регіон. Цей регіон налічує близько двох десятків 
санаторіїв і профілакторіїв, більше десяти таборів дозвілля і 
відпочинку [4]. 

Провідним напрямом для Київщини може бути екологічний 
туризм. Головна мета екотуризму – збереження навколишнього 
середовища. У межах Київській обл. поширені соснові, дубово-
соснові, грабово-сосново-дубові ліси з домішкою берези, липи, 
клена з підліском ліщини і бруслини, а також: широколистяні 
ліси; вільхові ліси; дубові ліси; осокорові ліси; вербові ліси; 
вільхові ліси з домішкою клена, берези; чагарники; різнотравно-
злакові луки; ділянки луків. 

Київська область є новим регіоном сільського зеленого 
туризму. Тут розвинені народні промисли, туристичні маршру-
ти, сільське господарство з виробництва екологічно чистої 
продукції. Таким чином, Київська обл. має досить потужний 
природний рекреаційний потенціал для розвитку рекреаційної 
діяльності і туризму. 
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