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ПОДІЄВІ ТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ 
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Вступ. Туризм – одна із галузей світового господарства, яка зазнала 
найбільших збитків, пов’язаних із обмеженням подорожей. В умовах 
пандемії коронавірусної хвороби та послаблення карантинних обме-
жень в Україні відвідування певних туристичних місць та подій набу-
ватиме дедалі більшої актуальності. Актуальність дослідження також 
зумовлено потребою комплексного аналізу подієвих туристичних ре-
сурсів у Волинській області як природного, суспільно- історичного й 
соціально- економічного складника.

Мета – проаналізувати сучасний стан подієвих туристичних ресур-
сів Волинської області в контексті перспектив їхнього розвитку.

Результати. Україна має багаті туристичні ресурси, які щороку 
приваблюють мільйони туристів. Однією з найпривабливіших об-
ластей нашої держави є Волинська, що має великий потенціал для 
розвитку туризму, оскільки вона розміщена на перехресті важливих 
транспортних шляхів Європи із сприятливими природними умова-
ми, значною культурною спадщиною, що є ключовими чинниками 
для розвитку подієвого туризму. Подієвий туризм – напрям туриз-
му, де мотивацією поїздки є відвідання певних подій, зокрема спор-
тивних та воєнізованих змагань, культурних заходів, відтворення 
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історичних подій, фестивалів, виставок, концертів, ярмарків, карна-
валів тощо.

Аналіз подієвих ресурсів області засвідчує, що найбільша кіль-
кість подій (15) характерна для Луцького адміністративного району. 
Володимир- Волинський має три події. Найменша кількість подій харак-
терна для дванадцяти районів, зокрема Горохівського, Іваничівського, 
Камінь- Каширського, Ківерцівського, Локачинського, Любешівського, 
Маневицького, Ратнівського, Рожищенського, Старовижівського Ту-
рійського та Шацького районів. Показово, що в Камінь- Каширському 
районі немає подій. У Ківерцівському – 1, Локачинському – 1, Ратнів-
ському – 1, Рожищенському – 1, Старовижівському – 1. Найбільшу кіль-
кість номінаційно виявлено у Луцькому районі: економічні події – 14, 
громадські заходи – 6, мистецькі події – 17, культурно- історичні театра-
лізовані шоу – 7, спортивні – 13, релігійні заходи – 2. Загальна чисель-
ність найсуттєвіших подій у Волинській області – 57. Результати аналізу 
подієвих ресурсів узагальненіо в діаграмі (рис. 1) [3].

Рис. 1. Подієві туристичні ресурси Волинської області

До подій, які приваблюють найбільше туристів становлять значний 
туристичний інтерес належить міжнародний фестиваль українсько-
го фольклору «Берегиня», який проводять у м Луцьк, м. Берестечку, 
та в урочищі Вовчак (Турійський район). Окрім того, однією із вагомих 
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туристичних подій є міжнародний поетичний фестиваль Meridian 
Lutsk – це триденна культурологічна прогулянка містом, визначними 
локаціями. Вагомою подією є фестиваль «Ярмарок Любарта», який 
проходить у м. Луцьку та літературно- мистецький фестиваль «Лісова 
Пісня» (м. Ковель). Значне зацікавлення у туристів викликають події, 
економічного спрямування, серед них: «Волинь- Агро» (м. Луцьк); 
«осінній каприз»; «зимова фантазія». Однією із найбільш масштабних 
спортивних подій регіону є міжнародний фестиваль з екстремального 
водного туризму у НПП «Прип’ять- Стохід» (Любешівський район) [3].

Аналіз подієвих туристичних ресурсів засвідчує, що Волинська об-
ласть має значний туристичний потенціал стосовно відвідування різно-
манітних подій із релігійною, пізнавальною, рекреаційною спрямовані-
стю. Перспективи розвитку подієвого туризму стосуються організації 
нових туристичних подій в адміністративних районах із низькою їх-
ньою кількістю або там де вони відсутні. Зважаючи на прикордонне 
географічне положення, необхідно активно залучати закордонних 
мандрівників до відвідування насамперед у прикордонних районах 
області (Шацькому, Любешівському, Любомльському, Ратнівському) 
із Респубікою Польщею та Республікою Білоруссю. До таких подій 
зараховуємо: фестиваль «Світязький пончи», музичний фестиваль «Лі-
сова Пісня» (Шацький р-н); «Fest.Like» – міжнародний, благодійний 
фестиваль тощо.
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