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Зайняття екстремальним видом спорту є недешевим і це впливає на кількість туристів, які можуть собі 
дозволити такий відпочинок. Для прикладу, у табл.1 наведено популярні, на думку Т.В. Бут (Бут, 2019), екстремальні 
екскурсії України та їх вартість. 

ЕТ як новий вид на туристичному ринку України має деякі проблеми у  розвитку, серед яких є низький рівень 
вітчизняного сервісу, недостатня інформаційна підтримка держави, високий рівень ризиків для здоров’я людини, 
недостатній рівень добробуту населення. Тому основними чинниками, які зможуть вплинути на розвиток ЕТ у нашій 
країні є демографічні зміни, соціальний стан населення, рівень освіти, професійна зайнятість, політична 
стабільність, визначення пріоритетних напрямків економічного розвитку та інші (Бут, 2019). 

Отже, територія України має значний ресурсний потенціал для розвитку екстремальних видів туризму. Серед 
інших видів туризму на сьогодні екстремальним відпочинком займається не значна кількість туристів (0,09% від 
загальної кількості туристів в Україні), що пояснюється недостатньою інформовуваністю, а в динаміці простежується 
різке зменшення зайнятих ЕТ до 2016 року, і надалі поступовим збільшенням, що пов’язано з політично-економічним 
станом в країні. Рівень заробітної плати населення є недостатнім, щоб займатись екстремальним відпочинком. Проте 
розвиток ЕТ зробить територію України більш привабливою на світовому ринку туристичних послуг. 
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Туризм — одна з найперспективніших і прибуткових галузей світового господарства, яка представляє 

природно-рекреаційний і культурно-історичний потенціал країни. Правильне використання цього потенціалу в 
регіонах, може створювати можливості для отримання чималих прибутків. Коростишівський район Житомирської 
області — давній край, багатий на історію та визначні пам’ятки, що славиться затишними гаями, лісами, прозорими 
річками і ставками, мальовничими стрімкими скелями, каньйонами. Кожен куточок Коростишівщини має свою 
незабутню віковічну історію, привабливі місця для відпочинку та неймовірну архітектуру. Тому, доцільним є 
створення туристичних маршрутів, які б показали ті місця, де формувалася історія українського народу, його традиції 
та обряди. Ми пропонуємо один із таких маршрутів, який на нашу думку, дозволив би відчути весь колорит 
Коростишівщини.  

Основний маршрут: Київ – Коростишів – Городське – Київ. Місце збору групи: м. Київ. Місце та час 
завершення програми: м. Київ. 

Програма туру: 1. Збір групи на ст. метро Житомирська, виїзд із Києва; 2. Заїзд і огляд озера у затопленому 
гранітному кар’єрі під Коростишевим; Мальовниче озеро знаходиться на в’їзді до Коростишева з боку Києва. 
Скелясті береги озера висотою до 10 м, порослі соснами і березами, нагадують карельські пейзажі. Вода має 
незвичайний бірюзовий відтінок. Вертикальні стіни кар’єра з вираженим рельєфом залучають альпіністів і любителів 
екстремальних видів спорту. 2. Огляд групи мальовничих гранітних скель над річкою; 3. Прибуття в Коростишів, 
початок пішохідної частини маршруту; Екскурсія містом: огляд алеї авангардних скульптур Віталія Рожика, 
старовинного парку графа Олізара та костелу Різдва Пресвятої Діви XVIII ст. Перший костел був побудований з 
дерева ще в 1608 році на кошти графа Олізара. Майже через 200 років, в 1779 році нащадком графів Олізарів костел 
був відбудований в камені. В архітектурі бароко використаний стиль Людовика XIV. За радянських часів 
використовувався як сховище, а пізніше в якості кінотеатру. У 1991 році — повернений католицькій громаді храму, а 
в 2008 р. проведено повну реставрація. 4. Переїзд у Городське; 5. Огляд скель і гарнітного каньйону річки Тетерів; 6. 
Огляд діючого та затопленого гранітного кар’єру “Високий камінь”; 7. Екскурсія в Свято-Духівський чоловічий 
монастир; 8. Відвідування культурно-мистецького центру “Поліська хата”, святковий обід; 9. Виїзд до Києва. 

Таких маршрутів можуть бути сотні, і кожен з них показуватиме якомога більше мальовничих, незвіданих, але 
водночас цікавих місць. Отже, можна впевнено сказати, що туристично-рекреаційний потенціал Коростишівського 
району варто розвивати і охоплювати нові напрями в туристичній галузі. 
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Сакральні простори є одним із головних факторів розвитку релігійного процесу на території. На етапі 
духовного відродження населення та свободи віросповідання, є дуже доречним дослідження сакральних просторів. Їх 
вивчення та популяризація може стати поштовхом для розвитку туристичної галузі в Новгород-Сіверському районі, 
частині одного з найдепресивніших регіонів України. 

У межах Новгород-Сіверського району представлені і релігійні, і природні, і історичні сакральні простори. 
До релігійних сакральних просторів Новгород-Сіверського району належить діючий чоловічий Спасо-

Преображенський монастир. Він є одночасно і релігійним простором, як релігійна давня споруда, і історичним, 
оскільки втілює значну кількість знаменних подій, що відбувалися на його території за період існування. У наш час 
монастир є частиною міста і видніється з кожного його куточка. З мурів відкривається прекрасна панорама на 
заплаву р. Десни. Історія монастиря почалася ще у 1033 році. Саме тоді його будівництво здійснив князь Мстислав, 
син Володимира Святославовича. У XII столітті на території монастиря була збудована церква Спаса. Багато драм та 
трагедій було пережито церковним комплексом. Це і руйнування храмів ордою, і володіння іншими господарями. За 
часів правління Великого князівства Литовського, на території монастиря працювала єзуїтська колегія. За часів 


