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2.5.8 Туризм 

2.5.8.1. Туристи, що приїжджають 

У Полтавській області та у місті Полтаві проводиться досить відносна статистика та облік 

туристичного потоку. Існує методика, згідно якої туристичний потік рахується тотожнім 

відвідуваності музеїв міста, але ця методика не є об’єктивною, оскільки музейні установи 

відвідують як туристи, так і мешканці міста. До того ж дані Головного управління 

статистики Полтавської області дуже відрізняються від даних департамент культури і 

туризму Полтавської обласної державної адміністрації. Тому наразі можна зробити 

висновок, що у м. Полтаві не існує робочої методики визначення кількості туристів, які 

відвідують місто Полтаву.  Це є великою проблемою для подальшого розвитку 

туристичної галузі і для міста в цілому. 

У ході аналізу розвитку туризму у м. Полтава експертами ГО «Полтавська платформа» 

було проведено власне дослідження методом соціологічного опитування. Опитування 

проводилося протягом чотирьох днів (дві суботи і два вівторка - дослідження проводилося 

у вихідні та робочі дні для максимальної репрезентативності) у місцях скупчення 

найбільшого туристичного потоку.  

Зокрема, результати соціологічного опитування дали змогу ідентифікувати основну мету 

приїзду.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5.8.1.1 Ранжування приїжджаючих  до міста за метою візиту  (% від загальної 

кількості. Загальна кількість – 280 респондентів, що приїхали до Полтави) 
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Аналізуючи причини приїзду гостей до Полтави, можна відмітити, що переважно метою 

приїзду є саме екскурсії, відвідування історично-культурних пам’яток, туристичні події або 

прогулянки по місту, що можна об’єднати у мету «туризм». Майже у 2,5 рази менше гостей 

міста мають на меті відвідування родичів або знайомих. Близько 11 % опитаних приїхали 

до міста на подію, не пов’язану із туристичним сектором, а саме: проведення конференції, 

творчі виступи або військову присягу. Інші причини приїзду мають меншу питому вагу у 

структурі приїжджаючих. 

За результатами дослідження найбільшу популярність мали такі туристичні об’єкти міста 

як: Біла альтанка, Краєзнавчий музей, Музей-садиба Івана Котляревського, полтавська 

архітектура, місцеві церкви, велика кількість зелених зон, парки та сквери, а також місцева 

кухня та привітливі люди. В той час як статистичні дані показують, що 90% туристів їдуть 

до державного історико-культурного заповідника «Поле Полтавської битви». 

Щодо структури занять приїжджих до Полтави, то серед опитаних переважають: студенти 

(28,2 %), державні службовці (16,3 %) та працівники сфери послуг (10%). 

Середня кількість перебування приїжджаючих за результатами дослідження складає 

близько 2,2 днів. 

Географічна структура приїжджаючих за результатами дослідження представлена нижче. 
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Рисунок 2.5.8.1.2 Географічна структура приїжджаючих до міста (у %).  

Аналіз наведеної географічної структури гостей міста показує, що найбільше до Полтави 

приїжджають мешканці Полтавської області. Зокрема, кількість мешканців Полтавського 

району, що оточує місто із усіх боків складає близько 2% від загальної кількості гостей. 

Наступними за кількістю туристів після Полтавської області в структурі приїжджаючих є  – 

представники Харківської області (13 %), Дніпропетровської області (включаючи Дніпро) – 

11 %, Сумської області (включаючи Суми) – 7 %. Також близько 11 % гостей міста 

приїжджають із м. Києва. Дещо менше гостей приїжджає до Полтави із інших суміжних 

регіонів: Кіровоградська область (4,3 %), Черкаська (2,9 %) та Чернігівська (0%). Таку 

тенденцію можна пояснити поганим залізничним та автобусним сполученням між містами, 
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а також автомобільною дорогою низької якості, що з’єднують обласні центри вище 

перелічених областей.  

Аналіз вікової структури гостей міста показує, що  переважна частина приїжджаючих – 

молодь. Менше половини усіх гостей міста мають вік від 18 до 29 років. Чітко 

прослідковується тенденція зменшення кількості приїжджаючих із збільшенням віку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5.8.1.3 Вікова структура приїжджаючих до міста (% від загальної кількості)  
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2.5.8.2. Кількість готелів та аналогічних закладів для проживання безпосередньо у 

самій Полтаві та біля неї. 

Аналіз діяльності готелів міста Полтава, зроблений на основі інформації отриманої від 

власників та працівників готелів, у ході власного дослідження. Станом на кінець 2015 року 

в Полтаві працює 29 готелів, номерний фонд яких складає 675 номерів. Власники готелів 

відмічають в середньому 60% заповнення готелів протягом року, середній термін 

перебування гостя коливається - 2-3 дні. Найчастіше послугами готелів користуються 

приїжджаючі у відрядження, на другому місті за частотою користування готелями 

знаходяться туристи, які приїхали відвідати Полтаву.  

Готелі міста переважно розташовані у центральній частині міста вздовж вулиці 

Соборності та вздовж міжнародної траси Київ – Харків – Довжанський. Враховуючи 

розташування основних туристичних локацій та знаходження Полтави на перетині 

автомобільних шляхів таке розташування є логічним. 

На міжнародному інтернет ресурсі пошуку варіантів розміщення Booking.com 

представлено 30 варіантів ночівлі по Полтаві, на сайті пошуку квартир для короткочасної 

оренди (doba.ua) по Полтаві представлено 47 варіантів квартир, з загальною кількістю 177 

місць. 

Виходячи з цих даних, можна сказати про те, що в Полтаві на сьогодні достатній рівень 

закладів розміщення та місць для ночівлі. Існуючі готелі та заклади задовольняють попит 

на послуги, та використовують приблизно 60% своїх можливостей місткості. 
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Рисунок 2.5.8.2.1 Розташування готелів та інших місць для поселення туристів
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Таблиця 2.5.8.1 Перелік основних готелів у м. Полтава 

    

Динаміка кількості готелів та аналогічних закладів розміщення по місту Полтава, 

Полтавській області та Україні в цілому згідно даних Державної служби статистики України 

наведена нижче в таблиці.                                                 

 
Заклад 

Категор
ія 

Кількість 
номерів 

Кількість 
ліжок 

Тривалість 
перебування 

Річна 
заповнюва

ність, % 

1 Готельне 
господарство 
«Україна» 

3 36 68 2-4 50 

2 Готельне 
господарство 
«Україна Люкс» 

3 6 12 1-2 30-40 

3 Туркомплекс 
«Турист»  

3 100 240 1-2 40 

4 Готель «Палаццо» 4 55 115 1-2 60 

5 Готель «Голд» б/к 7 19 2-3 60 

6 Готель «Галерея» б/к 30 50 2-3 80 

7 Готель 
«Аристократ» 

б/к 46 90 3-4 60 

8 Готель «Алея 
Гранд» 

б/к 20 40 2-3 70-80 

9 Готель «Алмаз» 1 48 110 5-7 60-70 

10 Готельний 
комплекс «Київ» 

3 85 120 3-4 60 

11 Мотель «Інтурист-
Полтава» 

б/к 50 100 1-2 30 

12 Готель «Явір» 2 42 75 5-7 80 

13 Готель «Міміно» б/к 8 16 2-3 70 

14 Садиба зеленого 
туризму «Руский 
пар» 

б/к 3 5 2-3 70 

15 Готель «Баварія» 1 5 10 1 95 

16 Готель «Сінай» б/к 6 11 2-3 60-70 

17 Готель клуб 
«Статус» 

б/к 2 4 1-2 70 

18 Ресторанно-
готельний 
комплекс 
«Глухомань» 

б/к 18 36 2-3 70 

19 Готель «Рів’єра» б/к  7 20 2-3 30-40 

20 Готель 
«Атмосфера» 

б/к 30 50 2-3 80 

21 Міні-готель 
«Євролюкс» 

б/к 9 20 1-2 20-30 

 Всього  574 1141 2-3 60 
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Таблиця 2.5.8.2.1 Готелі та аналогічні заклади розміщення, штук 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

м. Полтава 16 16 16 17 12 12 26 30 35 31 29 

Полтавська 

обл. 45 45 43 48 46 45 86 94 115 106  

Україна 1232 1269 1420 1595 1684 1731   3144 3582 2644   

 

 

Графік 2.5.8.2.1 Динаміка кількості готелів та аналогічних закладів по розміщенню 

приїжджаючих у м. Полтаві 

 

Аналіз наведених статистичних даних  показує, що за період із 2005 по 2013 рік кількість 

готелів в Україні збільшилася майже на 200 %, а за аналогічний період у Полтавській 

області зростання складає 160 %, та 118 % у м. Полтава.  Але після 2013 року кількість 

готелів та аналогічних закладів для розміщення різко впала по Україні (на 35 %) та у 
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причин загальнодержавного падіння кількості приїжджаючих є окупація Автономної 

Республіки Крим та окремих районів Донецької та Луганської області. 

 

Таблиця 2.5.8.2.2 Кількість номерів у готелях та аналогічних закладах, штук 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Полтава, 544 530 547 555 540 522 633 678 728 686 675 

Україна 51686 53686 62165 71580 76019 79833   81443 89685 69237   

Полтавська 

обл. 1234 1270 1262 1349 1419 1377 1866 1972 2091 1976   

 

Рисунок 2.5.8.2.2 Динаміка кількості номерів у готелях та аналогічних закладах Полтави 

 

Аналогічні тенденції змін також збережені і в динаміці кількості номерів у готелях. На 35 % 

збільшився номерний фонд по Україні, на 70 % у Полтавській області, та на 35 % у місті 
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зробити висновок, що у період із 2005 по 2013 рік по Україні, Полтавській області та 

Полтаві динамічно зростала кількість невеликих готелів із малою кількістю номерів. Після 

2013 року кількість номерного фонду також різко впала. 
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Таблиця 2.5.8.2.4 Кількість обслугованих приїжджих у готелях та аналогічних закладах, тисяч осіб  

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Полтава 32,7 36,4 40,5 43,7 30,9 28,1 52,5 60,9 70,0 63,0 79,4 

Полтавська 

обл. 

83,7 87,8 90,6 83,7 75,2 65,2 113,8 130,5 153,1 134,8 

  

Україна 3938,2 4196,2 4560,2 4590,1 3622,1 4047,8   4983,9 5467,8 3814,2   

 

Аналіз наведених даних показує, що в Полтаві в 2015 році у готелях та аналогічних 

закладах розміщення було прийнято 79361 особи.  

 

Графік 2.5.8.2.3 Динаміка кількості обслуговуваних у готелях та аналогічних закладах 

міста Полтави, осіб 

Динаміка кількості обслуговування приїжджих у готелях та аналогічних закладах Полтави  

має коливально-збільшуваний характер. У середньому кількість приїжджаючих до міста 

зростала на 14 % щорічно, та зросла на 114 %у період із 2005 по 2013 рік. Це є 

потенціалом, який можна вдало використовувати для розвитку міста, адже за аналогічний 

період зростання кількості обслугованих у готелях та аналогічних закладах по Полтавській 

області складає 83 %, а по Україні – 40 %.  
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Порівняння Полтави з містами, що мають схожі показники кількості населення та 

структури економіки, показує що Полтава займає середні позиції порівняно із Вінницею та 

Херсоном.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5.8.2.4 Порівняння кількості місць у готелях на 1000 мешканців населення 

(місць в готелях та інших закладах розміщення на 1000 осіб населення). 

Із вказаної вище інформації можна зробити висновок, що на даний момент у місті Полтава 

вистачає номерного фонду для обслуговування гостей міста, адже коефіцієнт заповнення 

готелів складає трохи більше 60 відсотків. Але у той же час, порівнюючи питомі показники 

динаміки кількості збільшення обслугованих у готелях та аналогічних закладах, можна 

припустити що кількість місць для розташування через 2-3 роки буде недостатньою. 

Конференц-сервіс  

Полтава має 8 конференц-залів потужністю від 30 місць для проведення конференцій, 

тренінгів, воркшопів. Загальна потужність цих конференц-залів складає понад 1000 місць. 

 

4

2,55

5,11

0

1

2

3

4

5

6

Полтава Херсон Вінниця



 
 Сердюков Олексій 

Проект «Інтегрований розвиток міст України» 
Номер проекту: 2015.2071.7.001 
Робочий пакет «Економіка» 
 
 

 
 

Виконавець: 

520 

Таблиця 2.5.8.2.5 Конференц-зали міста 

№ п/п 
Заклад 

Потужність 

(місць) 

1.  Конференц-зала торгівельного центру «Київ» 80  

2.  Конференц-зала бізнес-центру «Сучасний дім» 130 

3.  Конференц-зала туркомплексу «Турист»  130 

4.  Конференц-зала готелю «Палаццо» 45 

5.  Конференц-зали спа-комплексу «Верхоли» (розташований 

за містом) 

188 

54 

80 

80 

6.  Конференц-зали готелю «Галерея» 100 

80 

7.  Конференц- зала «Аполонія» 70 

8.  Конференц-зала готелю «Аристократ» 45 

 

Як показало власне дослідження  попит на конференц-зали у місті значно перевищує 

пропозицію, а зали, як правило зарезервовані наперед за тиждень, або декілька тижнів. 

Таке явище можна пояснити вдалим з туристичної точки зору розташуванням міста 

відносно міст-мегаполісів: Києва, Харкова та Дніпра, так як логістично зручно проводити 

міжміські бізнес-конференції, семінари, форуми та тренінги. Це є великим туристичним 

потенціалом та передумовою для розвитку саме ділового туризму у місті. 

 

2.5.8.3. Санаторії, заклади відпочинку з\без медичним обслуговуванням та 

закладами дозвілля. 

На території міста функціонує один заклад санаторно-курортного типу: Полтавський 

обласний санаторій для дітей з порушенням опорно-рухового апарату. Санаторій надає 

послуги лікування хвороб опорно-рухового апарату дітей від 2 до 15 років.  

Таблиця 2.5.8.3.1 Санаторії міста Полтава 

Назва Адреса 
Кількість 
лікарів Послуги 

Полтавський 
обласний санаторій 
для дітей із 
порушенням опорно-
рухового апарату Садова 26 

 
Лікування хвороб опорно-рухового апарату 

 

У місті та передмісті відсутні санаторії та заклади відпочинку із медичним 

обслуговуванням. Відстань до найближчих санаторіїв від міста складає: 

103 км – до міста Зіньків, санаторій «Сосновий бір» 
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101 км – до міста Миргород, курорт «Миргород» 

101 км – до міста Кременчук, санаторій «Івушка» 

75 км  - до пгт. Велика Багачка, санаторій «Псьол» 

У передмісті Полтави функціонує один спа-комплекс «Verholy», який знаходиться за 

адресою с. Соснівка Полтавського району. Комплекс включає у себе послуги проживання 

у готельних номерах, харчування у ресторані, послуги басейну, відвідування мотузкового 

парку, послуги прокату велосипедів, спортивні послуги, послуги кінно-спортивного 

комплексу, а також банні послуги та SPA. 

У передмісті Полтави функціонують бази відпочинку, які надають відвідувачам послуги 

басейну, готельні, фестонні послуги та інші. 

Таблиця 2.5.8.3.2 Бази відпочинку міста Полтава 

Назва Адреса Послуги 

Мис Доброї Надії с. Глоди 

Готельні та ресторанні послуги, спортивні 
послуги, послуги басейну та мотузкового 

парку 

Плесо 
м. Полтава вул. Сакко 

73в Ресторанні та спортивні послуги 

Сенегал с. Нижні Млини Ресторанні та спортивні послуги, кемпінг 

Садиба Явір с. Буланове 
Готельні та ресторанні послуги, послуги 

басейну та банні послуги 

Родник с. Безручки Готельні та ресторанні послуги 
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2.5.8.4. Місця призначення туристів 

Полтава має широку та розгалужену мережу об’єктів, які фактично або потенційно 

привабливі для туристів. Полтава має великий історико-культурний потенціал, який 

відображений у монументах, архітектурних пам’ятках, музеях та меморіалах. Станом на 

01.09.2016 року у місті знаходиться 269 об’єктів культурної спадщини. У місті знаходяться 

пам’ятки місцевого значення, так і пам’ятки національного значення, які внесені у реєстр  

пам’яток національного значення Міністерства культури України.  

Таблиця 2.5.8.4.1. Основні пам’ятки історико-культурної спадщини національного 

значення 

№ 
п.п. 

Найменування 
пам’ятки 

Датування Місцезнаходж
ення 

Вид 
пам’ятк

и 

Охорон
ний 

номер 

№ та дата рішення 
про взяття під 

охорону 

1.  Городище та 
поселення 
багатошарові  

IX ст. до н.е. 
- IV ст., IX - 
XIII ст., XIV - 
XVII ст.  

Червона 
площа, 
урочище 
Іванова Гора  

пам'ятка 
археолог
ії  

160001-
Н  

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
03.09.2009 № 928 

2.  Садиба 
письменника І. П. 
Котляревського   

друга 
половина 
XVII 
століття  

Соборний 
майдан, 3  

пам'ятка 
історії  

160002-
Н  

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
03.09.2009 № 928 

3.  Могила 
письменника І. П. 
Котляревського   

1838 рік  парк імені І. 
Котляревського
  

пам'ятка 
історії  

160003-
Н  

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
03.09.2009 № 928 

4.  Садиба 
письменника 
Панаса Мирного 
(П. Я. Рудченка)   

кінець XIX - 
початок XX 
століття  

вул. П. 
Мирного, 56  

пам'ятка 
історії  

160004-
Н  

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
03.09.2009 № 928 

5.  Садиба 
письменника В. 
Г. Короленка   

1903 рік  вул. Короленка, 
1  

пам'ятка 
історії  

160005-
Н  

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
03.09.2009 № 928 

6.  Могила 
письменника 
Панаса Мирного 
(П. Я. Рудченка)   

1920 рік  вул. К. 
Лібкнехта  

пам'ятка 
історії  

160006-
Н  

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
03.09.2009 № 928 

7.  Могила 
письменника В. 
Г. Короленка   

1921 рік  просп. 
Першотравнев
ий, 20  

пам'ятка 
історії  

160007-
Н  

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
03.09.2009 № 928 

8.  Могила 
художника Г. Г. 
Мясоєдова   

1911 рік  вул. 
Мясоєдова  

пам'ятка 
історії  

160008-
Н  

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
03.09.2009 № 928 

9.  Комплекс 
пам'яток "Поле 
Полтавської 
битви"  

1709 рік  північно-західна 
околиця   

пам'ятка 
історії  

160009-
Н  

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
03.09.2009 № 928 

10.  Монумент Слави  1811 рік  Жовтневий 
парк  

пам'ятка 
монумен
тального 
мистецт
ва  

160010-
Н  

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
03.09.2009 № 928 

11.  Пам'ятник 
письменнику І. П. 

1903 рік  вул. І. 
Котляревського

пам'ятка 
монумен

160011-
Н  

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
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Порівнявши кількість історико-культурних об’єктів можна побачити, що місто Полтава має великий 

потенціал для розвитку туристичного сектору. Маючи 12 об’єктів культурної спадщини 

національного значення Полтава значно переважає міста Вінницю (4 об’єкти), Херсон (2 об’єкти) та 

Суми (2 об’єкти).  

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5.8.4.1 Порівняння кількості пам’яток національного значення 

 

Крім цих об’єктів у Полтаві знаходиться 257 пам’яток культурної спадщини місцевого 

значення. Із повним переліком пам’яток історико-культурної спадщини можна 

ознайомитися в додатку № 1. 

Таблиця 2.5.8.4.2 Об’єкти історико-культурної спадщини місцевого значення 

Котляревському     тального 
мистецт
ва  

03.09.2009 № 928 

12.  Пам'ятник 
письменнику М. 
В. Гоголю   

1915 рік  вул. М. Гоголя  пам'ятка 
монумен
тального 
мистецт
ва  

160012-
Н  

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
03.09.2009 № 928 

Вид пам’ятки Кількість, шт. 

Пам’ятки археології 1 

Пам’ятки архітектури 147 

Пам’ятки історії 98 

Пам’ятки монументального мистецтва 11 
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Рисунок 2.5.8.5.3 Місця призначення туристів та пам’ятки історико-культурної спадщини національного значення 
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В результаті проведеного соціологічного опитування, респондентами було названо 10 

туристичних об’єктів, які на даний час є найбільш привабливими для туристів, та 

виконують функцію «місць-магнітів». 

Як можна побачити на мапі місця-«магніти» для туристів мають локаціонно-локалізований 

характер, що є перевагою та зручністю для їх відвідування. Місто має дві чітко виражені 

туристичні території: поле Полтавської битви та історичний центр міста. Суттєвим 

недоліком є складність сполучення із Полем Полтавської битви на громадському 

транспорті, сполучення із містом відбувається автобусом по маршруту  № 4 та № 10. 

Тролейбусне сполучення, та сполучення за допомогою маршрутного таксі із ДІКЗ «Поле 

Полтавської битви» відсутнє. 

Таблиця 2.5.8.4.3 Найбільш популярні локації серед туристів у м. Полтаві 

1. 
Локація Білої Альтанки, пл. Соборний Майдан: 
  

  

Біла Альтанка 
(Ротонда Дружби) 

Локація включає в себе 5 великих об'єктів. Ротонда Білої Альтанки 
була зведена у 1909 році, зруйнована під час Другої світової війни 
та відновлена. Знаходиться у кінці вулиці Соборності, на вершині 
Іванової Гори. Із смотрової площі відкривається вид на 
Хрестовоздвиженський монастир, долину річки Ворскла, 
Інститутську гору, м-ни Поділ та Левада. Місце розташування 
Альтанки одне із найстаріших у місті. 

Свято-Успенський 
Собор 

Собор збудований на місці функціонування Успенської Церкви, яка 
була центром Полтавської фортеці у 1695 році. Свято-Успенський 
Собор реконструйований за подібністю до собору, який існував із 
1780 року, там був зруйнований у 1934 р., за винятком дзвіниці, яка 
зберіглася до наших днів. Повістю відновлений був 1999 році. На 
теперішній час функціонує, та належить Українській Православній 
Церкві Київського Патріархату. 

Садиба- музей Івана 
Петровича 

Котляревського 

Музей відкрито 28 вересня 1952 року у старовинному будинку, який, 
за переказами, належав відомому поету і драматургу В. В. Капністу. 
Будівля музею внесена до Списку пам’яток архітектури 
національного значення. Музейна колекція розміщена у семи 
експозиційних залах, один із яких — виставковий. Велика кількість 
різноманітних матеріалів, систематизованих за тематико-
хронологічним принципом, розповідає про життєвий і творчий шлях 
славетного полтавця, засновника нової української літератури, 
автора «Енеїди», п’єс «Наталка Полтавка», «Москаль-чарівник» 
Івана Котляревського.  

Пам'ятник Полтавській 
галушці 

На Соборній площі, напроти садиби І. П. Котляревського, в 2006 р. 
встановлено унікальний, єдиний в світі пам'ятник полтавській 
галушці.  
У Полтаві проводиться щорічне свято галушки, де всі бажаючі 
можуть продегустувати 12 видів українського кулінарного шедевра, 
який став «їстівною» візитною карткою нашого міста. 

Пам'ятник Івану Мазепі 

 Пам'ятник українському гетьману Іванові Степановичу Мазепі, 
встановлений у Полтаві на Соборному майдані неподалік від Свято-
Успенського собору. Полтавський пам'ятник Іванові Мазепі став 
першим повноцінним пам'ятником (на повний зріст)  не лише в 
Україні, а й у світі — до цього всі монументи Мазепі 
встановлювалися у вигляді погрудь. Пам'ятник офіційно відкрито 7 
травня 2016 року. 
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Подільська Вежа 
Вежа служила для огляду території. Була споруджена з дерева за 
ескізами XVIII століття, висота - 8 метрів.  

2. 
Пішохідна частина 
вулиці Соборності 

Вулиця Соборності простягається від Соборного майдану до площі 
Зигіна. Це одна з найстаріших вулиць міста. її прокладено ще у XVIII 
ст. від Успенського собору у напрямку Київських воріт Полтавської 
фортеці. Первісна назва — Успенська. Пішохідна частина частково 
вимощена гранітною бруківкою, з'єднує між собою Корпусний парк 
та Соборний майдан. Відрізок вулиці проходить вздовж Театру ім. 
Гоголя, Музиної школи імені Лисенка, Петровського та Сонячного 
парків, Краєзнавчого музею. Багато будинків, розташованих на 
вулиці мають історичне та архітектурне значення 

3. Локація Краєзнавчого музею (вул. Конституції 2) 

  

Краєзнавчий музей ім. 
Кричевського 

Один із найстаріших музеїв України, заснований у 1891 році за 
ініціативою професора В.Докучаєва як природничо-історичний музей 
Полтавської губернії. На сьогодні експозиція музею складається з 
відділів природи, археології, етнографії та історії. Будівля буда 
спроектована архітектором Василем Кричевским, названа зразком 
українського модерну та внесена до Списку пам'яток архітектури 
національного значення 

Пам'ятник Тарасу 
Шевченку 

12 березня 1926 року у Полтаві, напроти краєзнавчого музею було 
встановлено пам`ятник Тарасу Шевченко — всесвітньо відомому 
поету, художнику, Українцю. Споруджений за проектом українського 
скульптора, уродженця Полтавщини І. Кавалерідзе. Єдиний у світі 
пам'ятник Шевченку у стилі кубізм 

Петровський парк 

Пам'ятка садово-паркового мистецтва (з 1964 р.). Розташований 
поблизу пл. Конституції. Закладений в 1905 р. В створенні парку 
брали участь багато місцевих жителів якими керував ентузіаст – 
любитель природи И. М. Орловський. Тут було висаджено близько 
60 видів рідкісних порід дерев та чагарників. 

4. Локація Круглої Площі (вул. Соборності) 

  

Архітектурний 
ансамбль Круглої 

Площі 

Започаткований у 1802 році — час, коли Полтава проголошена 
центром однойменної губернії. У ансамбль входить: будівля 
Малоросійського поштамту, 1809 рік (нині — Мала Академія 
мистецтв ім. Р. Кириченко), будівля Дворянського зібрання, 1810 рік 
(нині — кінотеатр ім. І. Котляревського), Губернські присутственні 
місця, 1811 рік (виконком Полтавської міської ради), будинок 
генерал-губернатора, 1811 рік (будівля профспілок), будівля 
цивільного губернатора, 1811 рік (управління по боротьбі з 
організованою злочинністю), будівля віце-губернатора, 1811 рік 
(житлова будівля), Повітові присутственні місця, 1811 рік (Поштамт), 
Петровський кадетський корпус, 1840 рік. Від пам’ятника по 
сторонах світу прокладена восьми радіальна система розбивки 
вулиць, кожна із яких колись була спрямована у напрямку головних 
містобудівних домінант старої Полтави, переважно церков 

Корпусний парк 

Корпусний (Олександірвський) парк знаходиться в центрі міста, 
усередині Круглої площі. У центрі парку розташовується Монумент 
Слави — чавунна колона висотою 11м і діаметром до двох метрів. 
На ній орел триває у клюві три вінка з лаврового, дубового та 
пальмового листя - символ перемоги Петра I у Полтавській битві.  У 
1840 р. навколо Монумента Слави було розбито парк. Офіційно парк 
був відкритий у 1909 році. Корпусний парк — пам’ятка садово-
паркового мистецтва. Парк круглої форми, має вісім радіальних 
алей. Тут налічується близько 70 видів дерев і кущів, розбито 
клумби квітів. Площа — 6 га.  
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Петровський 
(Кадетський) корпус 

Петровський Полтавський кадетський корпус — найстаріший та 
найпрестижніший кадетський навчальний заклад на теренах 
сучасної України. Знаходився у Полтаві з 1840 по 1918 роки. До 
1991 року тут знаходилося Зенітно-ракетне училище, після закриття 
якого почав занепадати. На даний момент будівля знаходиться у 
край незадовільному стані, частина даху зруйнована, у деяких 
частинах будівлі провали у підлозі. Будівля у такому стані 
популярна як для полтавської молоді, так і для туристів міста. У 
народі Кадетський корпус став символом та пам'ятником 
недолугості та байдужості місцевої влади  

5. Локація Поле Полтавської битви (вул. Шведська Могила 32) 

  

Музей історії 
Полтавської битви 

Сучасні зали музею містять унікальні експонати кінця XVII століття 
та періоду Північної війни (1700-1721): портрети українських 
гетьманів, гравюри, медалі, колекція холодної та вогнепальної зброї 
європейського та східного зразків, особисті речі Петра І. У 
найбільшій залі музею представлена велична діорама із 
зображенням останніх хвилин Полтавської битви.  Музейною 
установою за домовленістю улаштовуються сюжетно-тематичні 
екскурсії в історичному одязі епохи Північної війни. 

Поле Полтавської 
битви 

На цих землях 27 червня 1709 року відбулася Полтавська битва, яка 
мала далекосяжні наслідки для Європи. Охоронна зона історичного 
поля загальною площею 771,5 га. Значні події відбувалися до і після 
Полтавської битви. В охоронній зоні «Полтавської битви» 
розташовано чотири старих поселення та понад 30 курганів, які 
археологи датують 1 тис. до н.е. та 1 тис. н.е. З історією Полтавської 
битви пов’язано ряд пам’ятників: десять гранітних обелісків на місці 
колишніх редутів (1939 р.), шведам від росіян (1909 р.), шведам від 
шведів (1909 р.), на місці переправи російської армії через Ворсклу 
(1959 р.), пам’ятний знак на місці командного пункту Петра І (1973 
р.), Братська могила загиблих російських воїнів (1894 р.), 
Сампсоніївська церква. 

Братська могила 
вояків 

На території компактного музейного містечка місце поховання 
загиблих царських солдатів — Братська Могила (1709 рік — поч. XX 
ст.). У них поховано усього 1345 воїнів. Над братською могилою 
насипали великий курган. На його вершині цар власноручно 
встановив дерев'яний хрест. У 1894 році братська могила російських 
воїнів придбала той вигляд, який має зараз. Під час війн була 
декілька раз розграбована. Під час німецько-фашистської окупації 
вона працювала, потім була знову закрита. Деякий час тут 
розташовувався склад. Знову відкрита в 1991 році. 

6. 

Хрестовоздвиженський 
монастир 

вул. Паїсія 
Величковського 2-а 

Полтавська усамітнена обитель на честь Воздвиження Чесного і 
Животворного Хреста Господнього була заснована у 1650 році з 
нагоди нам’яті про перші перемоги зброї гетьмана Богдана 
Хмельницького над поляками під Жовтими Водами та Пилявцями, 
учасниками якої були і козаки Полтавського полку. Відтоді 
Полтавський монастир стає най південнішим серед так званих 
городянських, тобто полкових монастирів Гетьманщини XVII 
століття. Нині монастирський комплекс, що складається з 
Хрестовоздвиженського собору, дзвіниці, Свято-Троїцького храму та 
Симеона Богоприїмця, є одним із найпопулярніших туристсько-
екскурсійних об’єктів міста з величезним потенціалом для розвитку 
паломницького туризму. 
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7. 
Музей дальньої авіації      

(Полтава-4, 
Авіамістечео) 

Музей створено у квітні 2007 року як комунальну установу, 
підпорядковану управлінню культури Полтавської 
облдержадміністрації. Однак початком формування експозиції 
можна вважати 1987 рік, коли поряд з учбовим корпусом 185 
гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку на 
довічну стоянку був встановлений легендарний літак Ту-16. В 
подальшому експозиція музею під відкритим небом розширювалася. 
До неї увійшли стратегічні літаки-ракетоносці Ту-160 та Ту-95МС, а 
також літаки-ракетоносці дальньої авіації Ту-22КП та Ту-22М3. Всі ці 
літаки були носіями ядерної зброї. На музейному майданчику 
встановлено макети авіаційних бомб різних калібрів, які 
використовувались у дальній авіації. Відвідувачам надається 
унікальна можливість побувати в середині літаків, сісти за штурвал. 

8. 
Спа-комлекс Verholy,  

с. Соснівка, вул. 
Соснівська 1 

Сучасний комплекс розташований у середині хвойного лісу,  на 
відстані 15 км від Полтави користується попитом серед відвідувачів 
із Києва, Харків та Дніпра. Комплекс надає готельні послуги, 
ресторанні та SPA-послуги. На території комплексу розташований 
басейн та ресторан та конференц-зал. Також доступні кінні 
прогулянки.  

9. 

Літературно-
меморіальний музей 

Короленка 
( вул. В. Короленка 1) 

Музей видатного письменника-демократа Володимира Короленка 
відкрито у 1928 році з виставки «Життя і творчість Володимира 
Короленка», організованої з нагоди 75-річчя від дня народження 
письменника. На основі цієї виставки у 1940 році було створено 
музей. Нині до музейного комплексу входять: меморіальна садиба 
письменника — пам’ятка історії кінця XIX — поч. XX століть, флігель, 
де міститься виставкова зала, та могила письменника і його 
дружини на території міського парку «Перемога». Музейна 
експозиція містить понад 10 тис. експонатів, серед яких особисті 
речі письменника та його родини, велика бібліотека, твори 
образотворчого мистецтва, рукописи циклу сибірських оповідань, 
«Історії мого сучасника» тощо. 

10. 

Музей авіації та 
космонавтики 

( вул. Першотравневий 
Проспект 16) 

Створення музейної установи започатковане у 1987-1988 роках за 
ініціативою двічі Героя соціалістичної праці, академіка В. Глушка. 
Копітка пошукова робота зі збору експонатів тривала до 2001 року 
— часу офіційного відкриття музею. Музейна збірка розміщена у 
шести залах, в яких представлені ужиткові речі космонавтів, моделі 
космічних кораблів та їх складові дійові деталі, наочний матеріал 
про життя і діяльність піонерів ракетного будівництва та 
повітроплавання, серед яких почесне місце займає уродженець 
Полтави Олександр Шаргей (Юрій Кондратюк). Будівля Музею 
авіації та космонавтики, (колишня будівля першої пожежної команди 
Полтави), внесена до Списку пам’яток архітектури національного 
значення. 

 

Результати соціологічного дослідження також показують, що потенціал стати «місцями-

магнітами» для туристів мають такі об’єкти: Літературно-меморіальний музей ім. Панаса 

Мирного, підземні ходи під Полтавою, зплав по річці Ворскла, Галерея мистецтв імені 

Миколи Ярошенка, Полтавський дендропарк, Спаська церква, Старовірчіське капище, 

Парк «Перемога», будівля Дворянського та Земського банку, Ботанічний сад Полтавського 

національного педагогічного університету ім.. В.Г. Короленка, Музей органів внутрішніх 

справ України, Музей військ зв’язку Збройних сил України, Полтавська гравіметрична 

обсерваторія інституту геофізики ім. С.І. Субботіна та  Сампсоніївська церква.  
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2.5.8.5. Заклади громадського харчування 

Полтава має широкорозгалуджену та різнопрофільну мережу закладів громадського харчування. 

Заклади розташовані переважно у центральній частині міста, найщільніше розташування 

спостерігається вздовж вулиць Соборності та Європейської. Загалом місто має 222 заклади 

громадського харчування, які розташовані на території міста або у прилеглих до міста територіях. 

Заклади громадського харчування у місті можна поділити на   умовні групи: ресторани європейської 

кухні, ресторани азіатської та національної кухні, кафе-бари, піцерії  та їдальні (сюди ж включені 

заклади із орієнтуванням на фаст-фуд). Також заклади громадського харчування функціонують у 

приміщеннях нічних клубів та готелів. Із повним переліком закладів громадського харчування можна 

ознайомитися в Додатку  2. 

Таблиця 2.5.8.5.1 Заклади громадського харчування 

№ 
п/п Заклади громадського харчування Кількість, шт 

Відстоток 
від загальної 

кількості 

1 Ресторани переважно європейської кухні 58 20 

2 Ресторани переважно азіатської кухні 16 5,5 

3 
Ресторани переважно української національної 

кухні 8 2,8 

4 Кафе-бари 152 52,6 

5 Їдальні 27 9,3 

6 
Заклади громадського харчування при нічних 

клубах 5 1,7 

7 Піцерія 23 7,96 

 
Всього: 289 

 
100 

 

Як можна побачити на мапі, більшість об’єктів розташовані у центрі міста або по ходу прямування 

кільцевого маршруту. Не забезпеченими закладами громадського харчування залишаються північна 

частина Київського району  (мікрарайон Рибці, Івонченці, район Малобудищанського заводу) та 

Подільського району (мікрорайони Вороніна, Лісок, Вакуленці). Деяка кількість закладів 

громадського харчування, які переважно знаходяться у комплексі із готелем, розташована вздовж 

траси Київ-Харків-Довжаньский. Найбільше скупчення закладів громадського харчування 

спостерігається по вул. Соборності на відрізку від Ротонди дружби народів на площі Зигіна.
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Рисунок 2.5.8.5.1 Розташування закладів громадського харчування
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Загало

м у місті переважають заклади громадського харчування, такі як кафе, кав’ярні або кондитерські, а 

також ресторани европейської кухні. На думку експертів, найбільший попит серед туристів мають 

ресторани із пріоритетом української національної кухні, але на даний час їх налічується лише 8, а 

отже даний напрямок є перспективним для розвитку міста.  

Порівнюючи показник кількості закладів громадського харчування із аналогічними показниками 

схожих міст, можна зробити висновок, що Полтава має вищий показник кількості закладів 

громадського харчування, а пропозиція задовольняє туристичний попит.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5.8.5.3 Порівняння кількості закладів громадського харчування на 1000 мешканців 
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SWOT аналіз   

Проблема Причина 1 Причина 2 Взаємозв’язок з 
іншими секторами 

/ Теми 
Неефективна програма 
розвитку галузі 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Застарілі підходи 
до розвитку 
туризму у місті 

Неефективне 
управління 
галуззю 

 

 

 

Культура, спорт та 

дозвілля 

 

Економіка 

 

Ринок праці 

 

Дохід та умови 

життя 

 

Вигляд міста, 
центри міста, 
доступність та 
мобільність 
 

Освіта 

Відсутність об’єктивної 
методики підрахунку кількості 
приїжджаючих туристів, 
туристичного потоку 

Відсутність міської навігації та 
інформаційних стендів для 
гостей міста 

Неефективне 
управління галуззю, 
недостатнє 
фінансування 

Відсутність позиціонування, 
маркетингу та брендінгу міста 

Неефективне 
управління 
галуззю 

Невідповідність розвитку 
галузі туризму сучасним 
підходам, відсутність 
туристичної стратегії 

 
Неефективне 
управління 
галуззю, недостатнє 
фінансування, дефіцит 
кваліфікованих кадрів 

Відсутність яскравих подій, 
івентів, фестивалів  у місті 

Дефіцит кваліфікованих 
кадрів в управлінні 

Низька мотивація 
державних 
службовців 

Низькі заробітні плати 

Невелика кількість якісних 
туристичних продуктів 

Відсутній 
відповідного 
попиту 

Невеликий туристичний 
потік 

Занедбаний технічний стан 
ансамблю Круглої площі, 
Кадетського корпусу 

 Відсутність дій міської 
влади у напрямку зміни 
ситуації 

Перезавантаження 
історичного центру міста 
зовнішньою рекламою та 
МАФами 

Слабке 
нормативне 
регулювання та 
відсутність 
контролю 

Неефективне 
управління 
галуззю 

Жахливий технічний стан 
відрізку траси Київ-Харків, 
який проходить через місто 

Відсутність 
ремонту 

Неефективне 
управління 
галуззю, недостатнє 
фінансування 

Порушення норм поверховості 
при забудові історичного 
центру міста 

Відсутність 
контролю за 
будівництвом 

 

Відсутність координації між 
владою, бізнесом та 
громадськістю у напрямку 
розвитку туризму 

Дизкомунікація Неефективне 
управління галуз. 

Наявність невеликої кількості 
ресторанів укр. національної 
кухні 

Невеликий попит Невеликий туристичний 
потік 

Відсутність інклюзивного 
підходу до туристичних 
об’єктів міста 

 Відсутність відповідної 
політики місцевої влади 
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Потенціал Наслідок 1 Наслідок 2 Взаємозв’язок з 
іншими секторами / 

Теми 
Багата історико-

культурна спадщина 
Зацікавленість туристів, 

можливість зробити 
якісні історично-

культурні туристичні 
маршрути 

 
 
 
 
 
 

Збільшення 
туристичного потоку 

до міста 

 

 

 

Культура, спорт та 

дозвілля 

 

Економіка 

 

Ринок праці 

 

Дохід та умови життя 

 

Вигляд міста, центри 
міста, доступність та 
мобільність 
 

Освіта 
 
 

Охорона здоров’я 

Велика кількість 
пам’яток історії, 
архітектури та 

культури 

Гарна екологія міста, 
природний фонд, 

виробництво 
органічної продукції 

Розвиток екотуризму у 
місті 

Цікава для туристів 
традиційна українська 

кухня 

Розвиток 
гастрономічного 

туризму 

Унікальний меморіал 
Поля Полтавської 

битви 

Розвиток історичного 
туризму 

Зручне розташування 
туристичних локацій 

Можливість ефективно 
організувати час для 

туристів 

 

Наявність ВУЗів, які 
випускають 

спеціалістів у галузі 
туризму 

Можливість підготовки 
висококваліфікованих 
кадрів у галузі туризму 

Надання 
туристичного сервісу 

високої якості 

Низька ціна 
туристичного продукту 

Можливість залучення 
масового покупця 

 

Відносна велика 
кількість номерного 
фонду в готелях та 

аналогічних 
структурах міста 

Можливість приймати 
велику кількість гостей 

міста 

Надання 
туристичного сервісу 

високої якості 

Наявність якісного 
SPA-комплексу у 15 

км від Полтави 

 
 

Можливість розвитку 
оздоровчого туризму 

 
 
 
 

Збільшення 
туристичного потоку 

до міста 

Наявність 3-х 
гірськолижних баз у 
передмісті Полтави 

Наявність великої 
кількості приватних 

стоматологічних 
кабінетів у місті 

Можливість розвитку 
медичного туризму 
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Можливості Наслідок 1 Наслідок 2 Взаємозв’язок з 
іншими секторами / 

Теми 
Розвиток внутрішнього 
туризму в Україні 

  
 
Збільшення 
туристичного потоку із 
інших міст України 

 

 

 

Культура, спорт та 

дозвілля 

 

Економіка 

 

 

Дохід та умови життя 

 

Вигляд міста, центри 
міста, доступність та 
мобільність 
 
 
              Освіта 
 
 

Охорона здоров’я 
 
 

Прилеглі території 

Зростання 
патріотичних настроїв, 
само ідентичності та 
самосвідомості серед 
мешканців України 

Зростає бажання 
подорожувати 
Україною 

Вдале географічне 
розташування міста 
посеред трьох міст-
мегаполісів 

Вдала логістика для 
подорожей, 
можливість 
транзитного 
відвідування 

Збільшення 
туристичного потоку із 
Києва, Харкова та 
Дніпра 

Проведення 
національних 
конференцій, 
семінарів та тренінгів 

Вдала логістика для 
організації міжміських 
бізнес, громадських та 
наукових заходів 

Збільшення 
туристичного потоку 

напрямку діалогового 
туризму 

Наявність великої 
кількості туристичних 
кластерів у радіусі 100 
км від міста 
(Миргород, 
Решетилівка, Опішня, 
Сорочинці) 

Можливість 
створювати якісні 
туристичні маршрути 
включаючи Полтаву, 
можливість попутного 
відвідування 

Збільшення попутного 
туристичного потоку у 

місто 

Наявність об’єктів у 
регіоні, які придатні 
для розвитку 
індустріального та 
промислового туризму 
(ГЗК, АПК, інш) 

Можливість 
створювати 
туристичні маршрути 
із включенням 
Полтави з 
промислового туристу 

Збільшення 
туристичного потоку із 
промислового туризму 

у місті 

Розвиток зеленого та 
еко-туризму у регіоні 

Можливість створення 
маршрутів із зеленого 
та екологічного 
туризму, включаючи 
місто Полтаву 

Збільшення 
туристичного потоку із 

зеленого та еко-
туризму 

Включення Полтави у  
національні 
туристичних 
маршрутів, розвиток 
яких стимулюється 
державою 

  
 

Збільшення 
туристичного потоку у 

місто 

Вступ України до 
Євросоюзу 

Можливість 
збільшення 
міжнародного 
туристичного потоку 
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Загрози Причина 1 Причина 2 Взаємозв’язок з 
іншими секторами / 

Теми 
Падіння туристичного 
потоку через 
військовий конфлікт та 
Сході України 

 Ескалація конфлікту  

Культура, спорт та 

дозвілля 

 

Економіка 

 

Падіння туристичного 
потоку внаслідок 
погіршення 
економічного стану 
країни 

Зниження доходів 
громадян 

Погіршення 
економічної ситуації в 
країни 

Відсутність 
загальнодержавної 
підтримки розвитку 
туризму на місцях 

 Відсутність 

відповідної політики 

національної влади 


