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АНОТАЦІЯ 

Безсмертнюк Т. П. Туристсько-рекреаційне використання природно-

заповідного фонду Північно-Західної України. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук 

(доктора філософії) зі спеціальності 11.00.11 – конструктивна географія і 

раціональне використання природних ресурсів. – Східноєвропейський національний 

університет імені Лесі Українки, Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Київ, 2017. 

У дисертації розкрито теоретико-методологічні основи конструктивно-

географічного дослідження туристсько-рекреаційного використання природно-

заповідного фонду регіону. Визначено сутність природоохоронно-рекреаційного 

природокористування. Розкрито специфіку процесу туристсько-рекреаційного 

використання природно-заповідного фонду та визначено рекреаційний статус 

категорій природно-заповідного фонду. Досліджено природно-антропогенні 

туристсько-рекреаційні ресурси Північно-Західної України. Проаналізовано 

сучасний стан туристсько-рекреаційного використання національних природних 

парків регіону. Визначено перспективи та проблеми туристсько-рекреаційного 

використання природно-заповідного фонду Північно-Західної України. 

Обґрунтовано напрями збалансованого туристсько-рекреаційного використання 

природно-заповідного фонду регіону. Запропоновано заходи щодо оптимізації 

просторово-функціональної структури територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду в контексті рекреаційного природокористування Північно-Західної України.  

Розроблено напрями удосконалення туристсько-рекреаційного використання 

природно-заповідного фонду регіону. 

Ключові слова: туризм, рекреація, природно-заповідний фонд, туристсько-

рекреаційне використання, природно-антропогенні туристсько-рекреаційні ресурси, 

національний природний парк, сталий розвиток, Північно-Західна Україна. 
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SUMMARY 

Bezsmertniuk T. P. Tourist and Recreational Use of the Nature Reserve Fund of 

North-Western Ukraine.  Manuscript. 

 Thesis for the Candidate Degree in Geography, specialty 11.00.11  Constructive 

Geography and Rational Use of Natural Resources  Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Kyiv, 2017.  

The thesis focuses on the theoretical and methodological bases of constructive and 

geographical investigation of tourist and recreational use of regional nature reserve fund. 

The essence of nature conservation and recreational management has been highlighted. 

The specific features of the process of tourist-recreational use of the nature reserve fund 

have been revealed.The recreational status of the nature reserve fund categories has been 

defined. The natural and anthropogenic tourist-recreational resources of North-Western 

Ukraine have been investigated. The current state of tourist and recreational use of regional 

national nature parks has been analyzed. The prospects and problems of tourist-recreational 

use of the North-Western Ukraine nature reserve fund are defined. The directions of 

balanced tourist- recreational use of regional nature reserve fund have been grounded. The 

optimization measures of spatial and functional structure of nature reserve fund territories 

and objects in the context of recreational nature management of North-Western Ukraine 

have been proposed. The directions of tourist-recreational use improvement of regional 

nature reserve fund have been worked out.   

Keywords: tourism, recreation, nature reserve fund, tourist and recreational use, 

nature and anthropogenic tourist and recreational resources, national nature park, 

sustainable development, North-Western Ukraine. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Рекреаційний потенціал природоохоронних територій 

України створює унікальні можливості для розвитку в їх межах високоефективної 

рекреаційної діяльності, яка виступає невід’ємною частиною життя кожної людини. 

Відповідно до Закону України «Про Загальнодержавну програму розвитку 

заповідної справи на період до 2020 року» [188] з метою сприяння розвитку 

рекреаційної та оздоровчої діяльності у межах територій та об’єктів природно-

заповідного фонду (ПЗФ) передбачається оптимізація їх рекреаційного 

використання.  

Необхідність конструктивно-географічних досліджень туристсько-

рекреаційного використання ПЗФ в загальному та Північно-Західної України 

зокрема зумовлена: зростанням популярності територій та об’єктів ПЗФ серед 

рекреантів та туристів; посиленням антропогенного впливу на об’єкти ПЗФ, що 

пов’язано з інтенсивним розвитком туризму та широким залученням рекреаційних 

ресурсів у сферу комерційного використання; невирішеними проблемами як 

теоретичного, так і практичного плану, що склалися у використанні об’єктів ПЗФ як 

ресурсу для здійснення рекреації; розв’язанням проблеми поєднання 

природоохоронної та рекреаційної функції об’єктів ПЗФ; потребою обґрунтування та 

розробки конструктивних заходів для раціонального туристсько-рекреаційного 

використання природоохоронних територій регіону. Тому важливим завданням 

географічної науки є створення методики дослідження туристсько-рекреаційного 

використання об’єктів ПЗФ, удосконалення здійснення та управління рекреаційною 

діяльністю в межах природоохоронних територій, проведення досліджень, які 

повинні сприяти вирішенню проблем освоєння та стимулювання діяльності 

територій та об’єктів ПЗФ на засадах раціонального рекреаційного 

природокористування, що мають важливе теоретичне, практичне та господарське 
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значення, обумовлюють значущість, затребуваність та актуальність даного 

дослідження. 

Питання використання природоохоронних територій в рекреаційних цілях 

розглядались у працях вітчизняних і зарубіжних вчених: А. Ю. Александрової [1; 2; 

49], О. В. Аріон [9 11], Л. С. Безручко [15; 16], О. О. Бейдика [27 30], С. С. Бєляєвої 

[31 33], С. Бойд [256], М. Вуд [265], К. Гаґґінботтом [258], Д. О. Гдаліна [46], В. І. 

Гетьмана [53 62], О. Ю. Дмитрука [756 79], Ю. В. Зінька [90 92], М. М. Кукурудзи 

[112], О. О. Любіцевої [123; 124], О. В. Міщенко [149 154; 245], Д. Ньюса [260], Н. 

В. Овсяннікової [163 165], Я. Б. Олійника [166], В. М. Петліна [172], Г. Рот [261], Т. 

К. Сергєєвої [211], В. В. Смаль [214], Ґ. Стенкі [262], Д. Тімоті [264], М. Ю. 

Травкіної [223; 224], С. І. Уліганця, Д. Феннел [257], В. В. Худоби [231; 232], Л. П. 

Царика [233 236], П. Л. Царика [237; 238], М. Шеклі [263] та інших.  

Аналіз праць показав, що питання здійснення рекреаційної діяльності в межах 

природоохоронних територій є досить вивченим та в останні роки набуває 

всезростаючого значення, проте використанню усіх категорій ПЗФ у рекреації та 

туризмі в регіональному аспекті приділялось недостатньо уваги. Тому необхідно 

визначити сучасний стан та основні напрями розвитку рекреаційної діяльності у 

межах територій та об’єктів ПЗФ як складової частини рекреаційної галузі Північно-

Західної України.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження виконане згідно з планами науково-дослідних робіт географічного 

факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 

зокрема за темами «Основи раціонального природокористування та охорони 

природи Західного Полісся» (№ державної реєстрації 0106U000275), «Природа та 

екологія Західного Полісся» (№ державної реєстрації 0103U000658) та відповідно до 

плану науково-дослідних робіт кафедри туризму та готельного господарства 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, зокрема за 
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темою «Рекреаційно-туристський потенціал Західного Полісся». Дисертаційне 

дослідження безпосередньо пов’язане із Загальнодержавною програмою розвитку 

заповідної справи на період до 2020 року, Регіональною програмою розвитку 

туризму та рекреації у Волинській області на 2016-2020 роки, Програмою розвитку 

туризму в Рівненській області на 2016-2020 роки та Стратегією розвитку туризму та 

курортів на період до 2026 року. 

Мета і завдання дослідження. Метою даного дисертаційного дослідження є 

обґрунтування наукових конструктивно-географічних підходів до туристсько-

рекреаційного використання природно-заповідного фонду Північно-Західної 

України. Відповідно до мети дослідження поставлені наступні завдання: 

 поглибити сутність природоохоронно-рекреаційного природокористування; 

 розкрити специфіку процесу туристсько-рекреаційного використання 

природно-заповідного фонду; 

 розробити методичні підходи до конструктивно-географічного дослідження 

туристсько-рекреаційного використання природно-заповідного фонду регіону; 

 дослідити природно-антропогенні туристсько-рекреаційні ресурси Північно-

Західної України; 

 проаналізувати сучасний стан туристсько-рекреаційного використання 

національних природних парків (НПП) регіону; 

 визначити перспективи та наявні проблеми туристсько-рекреаційного 

використання природно-заповідного фонду Північно-Західної України; 

 обґрунтувати напрями збалансованого туристсько-рекреаційного 

використання природно-заповідного фонду регіону. 

Об’єктом дослідження є територія Північно-Західної України включно з 

просторово-часовим феноменом природоохоронної та рекреаційної діяльності. 
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Предметом дослідження є особливості сучасного стану та розвитку 

природоохоронної та рекреаційної діяльності людини в межах Північно-Західної 

України.  

Методи дослідження. При написанні дисертаційної роботи були використані 

як загальнонаукові методи (аналізу та синтезу  при визначенні послідовності 

дослідження, аналізі поняттєво-термінологічного апарату; джерелознавчий аналіз  

при відборі та аналізі літературних джерел; дедукції та індукції  при виборі 

стратегії дослідження, з’ясування сутності термінів і понять; систематизації  при 

формулюванні висновків дослідження; структурно-логічного узагальнення  при 

побудові логічної моделі досліджуваного процесу; ретроспективний  при 

дослідженні розвитку ПЗФ регіону за певний проміжок часу; описовий  при описі 

об’єкта дослідження; статистичний  при формуванні та обробці інформаційної 

бази), так і конкретно-наукові (конструктивно-логічний  для поєднання 

географічного знання в цілісну систему; картографічний  для візуалізації 

результатів дослідження; порівняльно-географічний  для оцінки стану туристсько-

рекреаційного використання об’єктів ПЗФ регіону; структурування даних  для 

упорядкування взаємопов’язаних об’єктів за спільними ознаками шляхом поділу на 

групи). Застосовано конструктивно-географічний підхід. Як технологічний базис для 

створення тематичних картосхем використано комп’ютерні програми Corel DRAW 

X5 та Adobe Photoshop CS5. 

Методологічною основою дисертаційної роботи є положення рекреаційної та 

конструктивної географії, передусім концепція сталого розвитку регіону, 

фундаментальні положення науки з питань рекреаційного природокористування та 

державного регулювання рекреаційної діяльності в межах територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду.  

Інформаційну базу дослідження складають статистичні фондові матеріали 

установ ПЗФ, законодавчі та нормативно-правові акти,  матеріали  Головного 
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управління статистики Волинської та Рівненської областей, матеріали Державного 

управління екології та природних ресурсів Волинської та Рівненської областей, дані 

Міністерства екології та природних ресурсів України, вітчизняна і зарубіжна 

монографічна література, періодичні видання, матеріали міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференцій, а також результати власних 

досліджень автора. 

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційної роботи полягає в 

теоретико-методологічному обґрунтуванні процесу туристсько-рекреаційного 

використання природно-заповідного фонду.  

Вперше: 

 розроблено методику дослідження природно-антропогенних туристсько-

рекреаційних ресурсів на прикладі регіону; 

 розроблено тематичні картосхеми, які відображають територіальні відмінності 

кількісних та якісних показників мережі ПЗФ регіону; 

 запропоновано мережу пунктів проведення моніторингу рекреаційних 

територій ПЗФ регіону. 

Удосконалено: 

 сутність природоохоронно-рекреаційного природокористування, специфіку 

процесу туристсько-рекреаційного використання ПЗФ; 

 класифікацію туристсько-рекреаційної діяльності в межах ПЗФ; 

 класифікацію туристичної інфраструктури природно-заповідних установ 

(ПЗУ). 

Набули подальшого розвитку: 

 аналіз просторового розміщення об’єктів ПЗФ на території Волинської та 

Рівненської областей, виявлення їх регіональних відмінностей та особливостей; 

 стратегія сталого розвитку рекреаційної діяльності в межах територій ПЗФ; 
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 систематизація зарубіжного досвіду рекреаційного використання 

природоохоронних територій. 

Практичне значення одержаних результатів. Застосування результатів 

дослідження сприятиме раціональному туристсько-рекреаційному використанню 

природоохоронних територій та об’єктів Північно-Західної України, дозволить 

збільшити рентабельність і конкурентоспроможність туристичної галузі регіону. 

Запропоновані практичні рекомендації щодо збалансованого туристсько-

рекреаційного використання ПЗФ можуть бути використані державними, 

регіональними та місцевими органами влади для розробки програм та стратегій 

розвитку туризму в регіоні, формування концепцій розвитку туризму в рамках 

регіональних програм соціально-економічного розвитку. Теоретичні та методичні 

положення дисертації можуть також використовуватися при аналогічних 

дослідженнях інших регіонів України. 

Результати дисертаційного дослідження використовуються в навчальному 

процесі географічного факультету Східноєвропейського національного університету 

імені Лесі Українки під час викладання дисциплін «Організація рекреаційних 

послуг», «Туристичні ресурси України», «Рекреаційне природокористування» та 

«Основи раціонального природокористування і охорона природи» (довідка № 03-

28/03/3903 від 28 вересня 2017 р.). Пропозиції щодо удосконалення туристсько-

рекреаційного використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду 

знайшли застосування в діяльності Ківерцівського національного природного парку 

«Цуманська пуща» (довідка № 01-15/262 від 26 жовтня 2017 р.). 

Особистий внесок автора полягає в здійсненні дослідження природно-

антропогенних туристсько-рекреаційних ресурсів регіону, визначенні сучасного 

стану, перспектив і проблем їх використання. Особисто автором розроблено наукові 

положення та практичні рекомендації щодо збалансованого туристсько-

рекреаційного використання природно-заповідного фонду регіону. Концептуальні 

основи роботи, її структура, постановка проблем, шляхи їхнього розв’язку, 
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сформульовані у дисертації наукові положення, висновки і пропозиції є авторськими 

та є його науковим доробком. 

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Результати 

дисертаційного дослідження доповідались, були оприлюднені та обговорені на 

міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях: 

«Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (Луцьк, 2013 р., 2014 

р., 2015 р., 2016 р., 2017 р.), «Географія Рівненщини та суміжних областей» (Рівне, 

2014 р.), «Природне середовище Полісся: особливості та перспективи розвитку» 

(Брест, 2014 р.), «Географія, Екологія, Туризм: теорія, методологія, практика» 

(Тернопіль, 2015 р.), «Географічна освіта і наука Черкащини: ретроспектива, сучасні 

проблеми і перспективи розвитку» (Умань, 2015 р.), «Сучасні особливості 

формування і управління інноваційним потенціалом регіонального розвитку туризму 

та рекреації із залученням молодіжного ресурсу» (Тернопіль, 2015 р.), «Географічна 

наука і освіта в Україні» (Київ, 2015 р.), «Освітні й наукові виміри географії» 

(Полтава, 2016 р.), «Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний 

досвід» (Львів, 2016 р.), «Суспільно-географічні чинники розвитку регіонів» (Луцьк, 

2017 р.), «Регіон  2017: суспільно-географічні аспекти» (Харків, 2017 р.). 

Публікації. За темою дисертації автором опубліковано 27 наукових праць 

загальним обсягом 10,43 друк. арк., з яких 8 статей у наукових фахових виданнях 

України, 4 статті в інших виданнях, в тому числі дві в іноземних виданнях, 15 тез 

наукових доповідей.  

Структура та обсяг дисертації.  Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг роботи 

складає 245 сторінок комп’ютерного тексту. Робота містить 28 таблиць, 16 рисунків, 

у тому числі п’ять картосхем, 18 додатків. Список використаних джерел включає 265 

найменувань.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КОНСТРУКТИВНО-

ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНОГО 

ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ РЕГІОНУ 

 

1.1. Теоретичні основи природоохоронно-рекреаційного 

природокористування 

 

Дослідження процесу туристсько-рекреаційного використання природно-

заповідного фонду передбачає передусім розгляд теоретичних аспектів 

природоохоронно-рекреаційного природокористування.   

Ідея ефективного поєднання двох типів використання території  

природоохоронного та рекреаційного, на думку В. В. Побірченко та І. Н. Вороніна,  є 

прикладом однієї з взаємоприйнятих форм розвитку як природи та суспільства в 

цілому, так і їх окремих компонентів [176]. Вперше ця ідея була реалізована ще в 

другій половині XIX століття в США при організації національних парків. На 

сьогоднішній день вона активно втілюється у багатьох країнах світу. У 1983 р. 

Всесвітня туристична організація (ВТО) підготувала та прийняла декларацію про 

взаємозв’язок туризму й охорони навколишнього природного середовища (НПС). 

Підписання цієї декларації відіграло ключову роль у розвитку рекреації на 

природоохоронних територіях. Тим не менш, для української держави 

природоохоронно-рекреаційне природокористування залишається порівняно 

«молодою» галуззю, що потребує подальшого розвитку. 

З нашої точки зору, для системного обґрунтування теоретичних основ 

природоохоронно-рекреаційного природокористування, насамперед необхідно 

зупинитися на загальному розумінні таких термінів, як «охорона природи», 

«природокористування» та «рекреаційне природокористування». 
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Охорона природи являє собою комплексну систему міжнародних, державних і 

громадських заходів, спрямованих на збереження, раціональне використання і 

відтворення природних ресурсів, в тому числі на збереження видового різноманіття 

флори і фауни Землі, а також її надр, водних ресурсів, атмосферного повітря і, 

відповідно, на збереження природних умов розвитку суспільства. З метою охорони 

природи здійснюються такі заходи: створення заповідних територій; регламентація 

використання природних ресурсів; захист природного середовища; незалежна 

екологічна експертиза проектів і оцінка впливу господарської діяльності на 

навколишнє середовище; моніторинг стану природного середовища [167]. 

Однією із вагомих складових частин охорони природи є раціональне 

використання в рекреаційних цілях природоохоронних територій. Оскільки 

відвідування природних комплексів, навіть максимально регульоване, не може 

протікати без шкоди для них, однією із основних умов будь-якої рекреаційної 

діяльності об’єктів ПЗФ слід вважати різносторонній аналіз та оцінку їх 

рекреаційних ресурсів з наступною розробкою оптимальної системи заходів з 

раціонального використання і збереження всіх елементів природного комплексу, 

який виступає не тільки як простір, де відбувається рекреаційна діяльність 

відвідувача, а одночасно і як об’єкт корисного впливу на рекреанта [183].  

Концептуальні засади природокористування, географічні основи гармонізації 

відносин суспільства і природи, основи раціонального природокористування 

висвітлені у роботах В. А. Анучіна [8], С. А. Генсірука [47], З. В. Герасимчук [52], 

М. Д. Гродзинського [87], В. М. Гуцуляка [72], Ю. М. Куражковського [114],  М. Я. 

Лемешева [117], В. М. Петліна [169; 170], М. Ф. Реймерса [204], В. П. Руденка [207], 

О. Г. Топчієва [222], О. І. Шаблія [246], П. Г. Шищенка [252] та інших. Термін 

«природокористування» запропонував і ввів у науку Ю. М. Куражковський у 1969 

році. Він трактує його як «осуществление всякой деятельности, связянной либо с 

непосредственным пользованием природой и ее ресурсами, либо с изменяющими ее 
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воздействиями» [114, с. 12]. Інші тлумачення категорії «природокористування», 

подані у різних наукових джерелах, наводимо у таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1 

Наукові підходи до розуміння сутності поняття «природокористування»* 

Автори Сутність природокористування 

М.Я. Лемешев, 

Н.В. Чепурних, 

Н.П. Юріна 

Раціональне, основане на комплексному підході використання 

природних ресурсів, відтворення та примноження відновлюваних 

природних об’єктів, а також вилучення окремих ділянок природних 

територій зі сфери використання і, що основне, планомірне та 

цілеспрямоване, науково обґрунтоване перетворення природи для 

підвищення продуктивності її біологічних систем 

В.С. Преображенський, 

Г.А. Приваловська, 

Т.Г. Рунова 

Сфера діяльності, спрямована на забезпечення зростаючих потреб 

суспільства у природних ресурсах і формування здорового 

середовища життя людей, яка об’єднує галузі ресурсокористування, 

вивчення, відтворення і збагачення природних ресурсів, поліпшення 

стану природного середовища, охорону природних багатств і 

різноманіття їх розвитку 

В.П. Руденко Система суспільних заходів, спрямованих на вивчення, освоєння, 

раціональне використання, перетворення, охорону та відтворення 

природно-ресурсного потенціалу території  

Б.В. Буркинський, 

С.К. Степанов, 

С.К. Харіков 

Сфера людської діяльності, система взаємовідносин людини з 

природою, які визначають суспільно обумовлений кругообіг потоків 

речовини та енергії, що забезпечує соціально-економічний розвиток 

суспільства  

А.С. Кусков Основна форма взаємодії суспільства і природного середовища, яка 

реалізується через систему заходів, спрямованих на освоєння, 

використання, перетворення, відновлення і охорону природних 

ресурсів, і відображає зв’язки між виробництвом, населенням і 

оточуючим середовищем 

Т.Ю. Туниця Об’єктивний процес, який відбувається між суспільством і природою і 

відображає освоєння, використання, відтворення природних ресурсів, 

а також вплив на природу в процесі господарського і інших видів 

діяльності людини, перетворення і охорона природи в інтересах 

суспільства 

В.І. Стафійчук Виробничо-наукова діяльність людини, спрямована на комплексне 

вивчення, освоєння, використання, перетворення, відновлення та 

охорону природного середовища 

* Розроблено автором на основі [117; 50; 207; 35; 115; 226; 217] 

 

Аналіз наведених тлумачень природокористування дає можливість зробити 

висновок про те, що не дивлячись на певні відмінності у визначеннях, переважна 
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більшість авторів під природокористуванням розуміють сукупність усіх форм 

експлуатації природно-ресурсного потенціалу і заходів з його збереження.  

Загальновизнаним є поділ природокористування на два основні типи: 

раціональне і нераціональне. За М.Ф. Реймерсом нераціональне 

природокористування  це така система діяльності, що не забезпечує збереження 

природно-ресурсного потенціалу [204, с. 306]. Раціональне природокористування  

це система діяльності, направлена забезпечити економічну експлуатацію природних 

ресурсів і умов у найбільш ефективному режимі їх відтворення з урахуванням 

перспективних інтересів розвитку суспільства і збереження здоров’я людей. 

Для чіткого розуміння поняття «рекреаційне природокористування» потрібно 

проаналізувати теоретико-методологічні підходи щодо трактування сутності таких 

базових понять: «рекреація», «туризм», «рекреаційний потенціал», «рекреаційні 

ресурси», «рекреаційна діяльність». Основні положення щодо провідних термінів і 

понять рекреаційної галузі зазначені в публікаціях О. О. Бейдика [28 30], М. П. 

Крачила [110], С. П. Кузик [111], А. С. Кускова [115], П. О. Масляка [128], В. І. 

Мацоли [129], М. С. Мироненка [147], Д. В. Ніколаєнка [161], М. С. Нудельмана 

[162], В. С. Преображенського [182], І. В. Смаля [216], І. Т. Твердохлєбова [147], Н. 

В. Фоменка [227], Л. М. Черчик [243].    

За М. С. Нудельманом рекреація – це процес відтворення фізичних, духовних і 

нервово-психічних сил людини, який забезпечується системою заходів і 

здійснюється у вільний від роботи час на спеціалізованих територіях [162]. Туризм, 

як вважає П. О. Масляк, є одним із видів рекреації і пов’язаний з мандрівками, 

подорожами, міграцією для відпочинку на далекі чи близькі відстані від місця 

постійного проживання [128]. Згідно Закону України «Про туризм», туризм – це 

тимчасовий виїзд особи з місця проживання в оздоровчих, пізнавальних, 

професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці, 

куди особа від’їжджає [195]. Відтак, рекреація є більш широким і загальним 

поняттям, ніж туризм.  
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Необхідною умовою розвитку рекреації є наявність рекреаційного потенціалу 

– сукупності природних, культурно-історичних і соціально-економічних передумов 

організації рекреаційної діяльності на певній території [227]. Для нашого 

дослідження важливим є поняття екотуристичного потенціалу природоохоронної 

території, під яким О. Ю. Дмитрук розуміє сукупність усіх приурочених до неї 

екотуристських ресурсів – природних й антропогенних об’єктів, явищ, властивостей, 

засобів, можливостей та умов, придатних для формування екотуристичного 

продукту й здійснення відповідних екологомістких турів, екскурсій, програм тощо 

[79]. О. В. Міщенко даний термін пояснює як єдність природоохоронної території, 

умов та засобів, здатних виконувати природоохоронні та соціально-економічні 

функції й задовольняти потреби туристів завдяки різним видам екотуристичної 

діяльності [150]. 

Рекреаційні ресурси є важливою складовою частиною рекреаційного 

потенціалу. П. О. Масляк вважає, що «рекреаційні ресурси – це об’єкти, явища і 

процеси природного та антропогенного походження, що використовуються або 

можуть бути використані для розвитку рекреації і туризму. Головною властивістю 

рекреаційних ресурсів є те, що їм властива здатність відновлювати і розвивати 

духовні та фізичні сили людини» [128]. Інші автори та науковці притримуються 

приблизно такої ж думки щодо визначення рекреаційних ресурсів, надаючи їм при 

цьому особливих функцій та сфер застосування. Різні науковці по-різному 

визначають і структуру рекреаційних ресурсів, залежно передусім від їхнього 

походження та напрямів впливу на здоров’я, відпочинок і світогляд людей. Н. В. 

Фоменко, наприклад, виділяє три типи рекреаційних ресурсів: природні, історико-

культурні та соціально-економічні. Кожний з них відіграє певну роль у формуванні 

галузевої і територіальної організації рекреаційних комплексів [227].  

Аналіз походження і змісту терміну «рекреація», як і похідного від нього 

поняття «рекреаційна діяльність», показує, що він характеризує не лише процес 

відновлення сил людини і систему відповідних заходів, а й простір, у якому вони 
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здійснюються [10]. Як приклад наведемо одне з визначень поняття: «рекреаційна 

діяльність – це один із комплексних видів життєдіяльності людини, спрямований на 

оздоровлення і задоволення духовних потреб у вільний від роботи час. Це система 

заходів, пов’язаних з використанням вільного часу для оздоровчої, культурно-

пізнавальної діяльності людей на спеціалізованих територіях, що розташовані поза 

межами їх постійного проживання» [30, с. 52]. Виходячи з умов й змісту 

рекреаційної діяльності визначальним чинником, що забезпечує можливість 

використання рекреаційних ресурсів, є стан природних комплексів, які 

передбачається залучити до рекреаційного виробництва, та їх здатність до 

відновлення. Сукупність форм, методів і важелів державного регулювання у галузі 

природокористування й ринкових регуляторів господарської діяльності утворюють 

певний економічний механізм використання рекреаційних ресурсів. Метою 

функціонування зазначеного механізму є узгодження економічних і екологічних 

інтересів у системі «суспільство – рекреаційне виробництво – навколишнє 

середовище» [164]. 

Розвиток рекреаційної діяльності, створення сприятливих екологічних умов 

для здоров’я людини нерозривно пов’язані з розвитком природно-заповідної справи. 

Як відомо, рекреаційні ресурси і курортні зони є невід’ємною складовою 

природоохоронних територій [31]. Таким чином, особливого значення набуває 

рекреаційна діяльність у межах природно-заповідних територій (ПЗТ), під якою 

ми розуміємо вид життєдіяльності суспільства, що виникає внаслідок взаємодії 

рекреантів з природним, історико-культурним та соціально-економічним 

середовищем природоохоронних територій через різноманітні види 

екологоорієнтованих туристсько-рекреаційних занять. В даному випадку 

економічний ефект значно поступається соціально-екологічним складовим, оскільки 

призначення об’єктів ПЗФ полягає у збереженні екологічного потенціалу та 

забезпеченні сприятливого соціального середовища для оздоровлення, відпочинку й 

виховання людей.  
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Розвиток теоретичних положень концепції раціонального 

природокористування та необхідність реалізації їх на практиці сприяли появі нових 

наукових напрямів досліджень різних аспектів людської діяльності у тісному 

взаємозв’язку з навколишнім середовищем. Одним з таких напрямів є рекреаційне 

природокористування, яке являє собою гарний приклад екологічно неагресивного 

розвитку [121]. В літературі можна зустріти декілька трактувань сутності 

рекреаційного природокористування (табл. 1.2). 

Таблиця 1.2 

Перелік тлумачень терміну «рекреаційне природокористування»* 

Автори Визначення рекреаційного природокористування 

В.І. Стафійчук 

 

Раціональне використання природних багатств для задоволення 

рекреаційних потреб людини 

В.Л. Петранівський, 

М.Й. Рутинський 

 

Комплекс заходів, пов’язаних із використанням природних ресурсів 

з метою оздоровлення людини, відновлення її фізичного та 

психологічного самопочуття, розширення екологічного і 

культурного світогляду 

Л.М. Черчик Сукупність взаємовідносин у системі «суспільство-природа», що 

полягають у формуванні умов для використання особливих 

властивостей природних рекреаційних ресурсів певної території для 

задоволення рекреаційних потреб людей, які відображають вплив 

природи на людину, з одного боку, та реалізацію суспільно-

економічних заходів, спрямованих на виявлення, вивчення, 

освоєння, використання та охорону природних рекреаційних 

ресурсів, з іншого  

Н.В. Фоменко Поєднання організації відпочинку населення із використанням 

природних умов та ресурсів території, що в свою чергу, передбачає 

зміни стану природного середовища під впливом рекреаційної 

діяльності, використання населенням природних рекреаційних 

ресурсів, відновлення життєвих сил трудових ресурсів  

О.О. Любіцева  Цілісна система відносин людина (суспільство) – довкілля (природа), 

які складаються на певному етапі суспільного розвитку в процесі 

вивчення, освоєння, використання, перетворення, охорони та 

відтворення природно-ресурсного потенціалу території (акваторії) 

задля задоволення індивідуальних та суспільних рекреаційних 

потреб 

*  Розроблено автором на основі [217; 173; 244; 227; 122] 
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Аналіз основних понять та наукових підходів вчених до формулювання 

сутності рекреаційного природокористування дозволяє трактувати, що даний вид 

природокористування виступає важливою скадовою життєдіяльності суспільства, 

сферою, організація якої здатна надати поштовх економічному розвитку окремих 

регіонів. Проте, враховуючи вплив рекреаційного природокористування на НПС, 

дану діяльність необхідно здійснювати через визначення оптимальної стратегії на 

засадах раціональності. 

Дослідженням основ рекреаційного природокористування займається 

рекреаційна географія – галузь географічної науки, яка вивчає закономірності 

формування, функціонування і поширення територіальних рекреаційних систем, що 

складаються з природних і культурних комплексів, інженерних споруд, які 

використовуються для рекреації, а також із обслуговуючого персоналу, органу 

управління та рекреантів [227]. Різноманітні теоретичні та практичні проблеми 

рекреаційного природокористування представлені у працях вітчизняних та 

зарубіжних науковців, а саме О. О. Бейдика [30], Ю. О. Вєдєніна [181], С. А. 

Генсірука [48], К. Й. Кілінської [218], М. С. Нудельмана [162], В. А. Петранівського 

[173], В. С. Преображенського [181; 219], М. Й. Рутинського [173; 208], В. І. 

Стафійчука [217], Н. В. Фоменка [227], Л. М. Черчик [241], І. М. Яковенко [255] 

тощо.  

Характеристика природних умов, рекреаційних ресурсів потенційної 

рекреаційної зони, різноманітності та розширення рекреаційної діяльності внаслідок 

розвитку туризму як масового явища є головною причиною виділення нових 

рекреаційних територій, а основа їхнього виділення – конкретні ландшафти з 

індивідуальним набором сприятливих для відпочинку характеристик та природних 

умов. З усього кола вже існуючих проблем, пов’язаних з організацією охорони 

природи і рекреації з’явилися нові, серед яких можна виділити найбільш актуальні: 

загострення загальної екологічної ситуації; поява нових видів землекористування і 

природокористування; якісна зміна попиту на рекреаційні послуги з боку населення 
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[181]. В. М. Петлін використовує поняття туристично-рекреаційного ландшафту у 

вигляді своєрідних природних, природно-антропогенних чи антропогенних 

комплексів, який забезпечує потребу людини в туристично-рекреаційній діяльності й 

виконує особливу соціально-економічну функцію. Тобто основна функція таких 

ландшафтних утворень – надання людині відповідних ресурсів, абсолютно не 

враховуючи власні можливості. Найбільш гостро вимога врахування саме 

можливостей територіальних систем постає при використанні в рекреаційному 

аспекті природоохоронних територій. Виконуються різноманітні за методикою 

розрахунки стійкості ландшафтних систем в умовах різноінтенсивного туристично-

рекреаційного використання, складаються оптимізаційні схеми, водночас практично 

немає теоретичного обґрунтування таких дій [172].  

На основі вивчення зазначених проблем можна визначити необхідні та 

пріоритетні напрямки вдосконалення структури природоохоронного комплексу 

території і сконцентрувати зусилля на розробці концепції природоохоронно-

рекреаційного природокористування [35]. Головним же питанням є реалізація 

безконфліктної інтеграції двох типів природокористування: природоохоронного та 

рекреаційного. До того ж, виділення в системі природокористування рекреаційних і 

природоохоронних територій дозволяє знизити гостроту екологічної ситуації та 

зберегти від виснаження та деградації їх природний і культурний потенціал [176]. 

Теоретичними розробками даної проблеми свого часу активно займалися вчені Ю.О. 

Вєдєнін [38], Д.О. Гдалін [46], А.Г. Ісаченко [37], В.С. Преображенський [181], М.Ф. 

Реймерс [203] та інші. Тим не менш, на сьогодні, на жаль, немає загальновизнаного 

поняття «природоохоронно-рекреаційного природокористування». Як правило, під 

цим видом природокористування розуміють такий адміністративно-економічний 

спосіб організації території, при якому тісно взаємодіють два види 

природокористування: охорона природи і рекреаційна діяльність.  

Нами пропонується наступне визначення природоохоронно-рекреаційного 

природокористування – комплекс заходів, пов’язаних із вивченням, охороною, 
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раціональним використанням і відтворенням природних, історико-культурних та 

соціально-економічних ресурсів та умов природно-заповідних територій для 

задоволення рекреаційних потреб суспільства. Природоохоронно-рекреаційне 

природокористування, зважаючи на стан і тенденції сучасного розвитку туризму та 

рекреації,  пропонуємо розглядати як: окремий вид природокористування, який є 

цілісною системою взаємовідносин між охороною природного середовища, 

людиною (суспільством), рекреаційним виробництвом та зовнішнім середовищем 

природно-заповідної території; вид природокористування, який, сприяючи 

формуванню у рекреантів екологічного світогляду, завдяки застосуванню 

збалансованого природокористування та дотриманні концепції сталого розвитку не 

лише збереже НПС у в малозміненому стані, aле й забезпечить отримання прибутку 

внаслідок регульованого збільшення відвідувачів природоохоронних установ. 

Об’єктом природоохоронно-рекреаційного природокористування як процесу 

виступають землі рекреаційного призначення природно-заповідних територій, їх 

рекреаційні ресурси та рекреаційні умови; як явища  сукупність суспільних 

відносин з метою туристсько-рекреаційного використання природоохоронних 

територій. Предметом природоохоронно-рекреаційного природокористування 

виступає оптимізація суспільних відносин з приводу використання туристсько-

рекреаційного потенціалу природно-заповідних територій.   

Дослідники проблем рекреаційного природокористування традиційно 

спираються на положення, висвітлені М. С. Мироненком та І. Т. Твердохлєбовим, 

згідно з якими рекреація характеризується економічною, медико-біологічною та 

соціально-культурною функціями [147]. Проте, на нашу думку, особливості 

здійснення рекреаційної діяльності на сучасному етапі розвитку суспільства 

вимагають зміни трактування щодо функцій рекреаційного природокористування. 

Так, при розгляді даного питання необхідно брати до уваги наступні положення: 

рекреація існує як вид економічної діяльності, каталізатор економічного розвитку; 

рекреація виступає як елемент процесу відновлення працездатності, система 
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відтворення психічного та фізичного здоров’я людини; рекреація виступає як спосіб 

задоволення життєво важливих потреб населення у лікуванні, оздоровленні, 

відпочинку, спілкуванні з природою; рекреаційна діяльність виступає як форма 

освітньо-виховної діяльності, екологічної освіти і виховання населення; рекреація 

виступає як спосіб задоволення культурних і духовних потреб суспільства; 

рекреаційна діяльність, зокрема туризм, відіграє важливу суспільно-політичну роль, 

виступаючи як форма міжнародного співробітництва; претендуючи на певні 

території, рекреаційна діяльність обмежує існування інших видів господарювання, 

які є екологічно менш безпечними; посилення краєзнавчо-дослідницьких та 

наукових заходів. 

Таким чином, на основі даних положень та аналізу напрацювань науковців [99; 

173; 205; 227] нами виділено вісім основних функцій природоохоронно-

рекреаційного природокористування (рис. 1.1).  

 

Рис. 1.1. Функції природоохоронно-рекреаційного природокористування 

 

До економічної функції належать розширення сфери застосування праці та 

розвиток соціальної і виробничої інфраструктури на територіях природоохоронно-

рекреаційного природокористування. Суть економічної функції полягає також в 

отриманні економічного ефекту завдяки функціонуванню рекреаційного 

Функції  

Економічна 

Оздоровча 

Соціальна 

Освітньо-виховна 

Культурна 

Політична 

 Екологічна 

 Краєзнавчо-дослідницька 
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підприємництва. Оздоровча функція полягає в санаторно-курортному лікуванні й 

оздоровленні. Оздоровлення за допомогою туризму – один з шляхів вирішення 

проблеми зняття психологічної втоми людини. Оздоровча функція призводить до 

зниження захворюваності, збільшення тривалості життя людей. Соціальна функція 

природоохоронно-рекреаційного природокористування – це задоволення 

специфічних потреб населення різноманітними видами відпочинку, спілкуванні з 

природою. Особливо властива об’єктам природоохоронного значення, що 

безпосередньо розміщуються у великих і малих населених пунктах. Освітньо-

виховна функція реалізується, в основному, через задоволення пізнавальних потреб 

населення. Культурна функція полягає у задоволенні культурних, або духовних 

потреб – пізнання в найширшому розумінні, пізнання навколишнього світу і свого 

місця в ньому. Політична функція реалізується, основним чином, через міжнародний 

туризм. Знайомство з культурно-історичною спадщиною природоохоронних 

територій, безпосередній контакт із місцевим населенням, участь у традиційних 

народних обрядах часто є основою як для особистих товариських відносин, так і для 

тісного міжнародного співробітництва. Екологічна функція полягає в попередженні 

деградації природних рекреаційних комплексів під впливом рекреаційної діяльності, 

проведенні моніторингу природних умов і ресурсів та формуванні природоохоронної 

стратегії розвитку території з метою збереження біорізноманіття. Краєзнавчо-

дослідницька функція полягає у реалізації в межах природоохоронно-рекреаційних 

територій краєзнавчої, дослідницької та наукової роботи, проведенні систематичних 

стаціонарних досліджень, результати яких враховуються при обґрунтуванні 

раціонального природокористування, рекреаційного навантаження тощо. 

На нашу думку, природоохоронно-рекреаційне природокористування повинно 

ґрунтуватись на таких концептуальних положеннях: мінімізація негативного впливу 

туристів на природне середовище та його компоненти шляхом регулювання 

кількості туристів, їхньої поведінки, регламентації видів рекреаційної діяльності; 

гармонійне поєднання людини, природного середовища та рекреаційної 
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інфраструктури; науково-пізнавальне освоєння природного різноманіття і 

гуманістичного ресурсного потенціалу рекреаційних територій; соціальна сумісність 

з місцевою мораллю, звичаями, традиціями місцевого населення, територіальними 

громадами та органами місцевого самоврядування; економічні вигоди й переваги в 

регіональному розвитку природних територій; гарантія довготривалого збереження 

природних та історико-культурних ресурсів рекреаційних ландшафтів; використання 

частки доходів від туризму для охорони НПС, наукових досліджень території та 

екологічної освіти туристів; поширення освітньої та роз’яснювальної 

природоохоронної інформації як серед туристів, так і серед місцевого населення; 

економічна ефективність та стійкий розвиток природоохоронних територій [56; 109]. 

Територіальна реалізація економічних і екологічних принципів у питаннях 

природокористування можлива на основі виділення екологічного 

(природоохоронного) та соціально-економічного каркасів території, складовою 

частиною яких повинні стати рекреаційні і природоохоронні землі. Соціально-

економічний каркас формується на основі вже сформованої матеріально-технічної 

бази території і сформованої навколо неї соціальної інфраструктури. Екологічний 

каркас, в цьому випадку, буде виступати як основний спосіб підтримки 

територіальної екологічної рівноваги та як один з видів екологічної інфраструктури. 

При цьому важливо враховувати еколого-географічне положення рекреаційних 

систем в межах екологічного каркасу території [230]. Екологічний 

(природоохоронний) та соціально-економічний каркаси формують в межах 

розглянутої території особливий тип територіальних систем – природоохоронно-

рекреаційні системи (ПРС).  

Основними принципами у питаннях організації і оптимізації ПРС виступають: 

принцип типовості і унікальності природних систем; принцип цілісності природних 

(екологічних) систем; принцип цілісності соціальних (рекреаційних) систем; 

принцип цілісності природно-соціальних систем [46]. Відзначимо, що ефективне 

функціонування ПРС можливе за умов забезпечення оптимального співвідношення 
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та розміщення рекреаційних ресурсів, рекреантів, матеріально-технічної бази, 

обслуговуючого персоналу, транспортного обслуговування. 

Функціональне зонування ПРС дозволяє виділити на території три основні 

зони: природоохоронну, курортно-оздоровчу, туристську. У межах курортно-

оздоровчої та туристської зон розташовується переважна частина рекреаційної 

інфраструктури та ведеться активна рекреаційна діяльність. Доступ рекреантів у 

природоохоронну зону може бути обмежений, в ній можуть бути виділені абсолютно 

заповідні ядра. Взаємодіючи один з одним, функції трьох зон як основні результати 

функціонування ПРС забезпечують ефективне використання ресурсів, причому як 

рекреаційних, так і природоохоронних [176]. Взаємопов’язане застосування 

проаналізованих принципів виділення рекреаційних зон сприятиме раціональному, 

цільовому їх призначенню з метою вирішення комплексних завдань з охорони 

природи та задоволення рекреаційних потреб суб’єктів відпочинку.  

Важливою формою ефективної організації території ПРС виступає 

національний природний парк  одна з найстаріших категорій природоохоронних 

територій. Створення національного парку сприяє збереженню ландшафтів, веде до 

впорядкування природокористування. При організації парку його територію важливо 

диференціювати за режимами охорони природи та рівня допустимих рекреаційних 

навантажень. Найбільш доцільним буде виділення наступних функціональних зон 

[176]: заповідної, туристської, санаторно-курортної, масового відпочинку, селітебної 

(з допустимим господарським використанням) [230].  

Ще однією ефективною формою організації території ПРС виступає 

екологічний туризм, який з усіх відомих видів туризму є найбільш екологічно 

безпечним видом природокористування, найбільш близьким до навколишнього 

середовища. У вітчизняній науковій літературі екологічному туризму присвячені 

праці Г. І. Архіпової [12], С. С. Беляєвої [32], Вишневського В. І. [39], В. І. Гетьмана 

[53 56; 59], Т. А. Горун [65], С. В. Дмитрук, О. Ю. Дмитрука [76], Ю. В. Зінько [90; 

91], О. П. Кобельки [101], О. О. Любіцевої [124],  О. В. Міщенко [149; 151; 152], Я. Б. 
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Олійника [166], В. В. Смаля [214], В. П. Шульги [253; 254] та інших дослідників. 

Аналіз публікацій засвідчує, що основним територіальним ресурсом екотуризму 

виступають національні природні парки. Проте до теперішнього часу 

загальноприйнятого визначення екологічного туризму не існує (табл. 1.3).  

Таблиця 1.3 

Підходи до трактування сутності поняття «екологічний туризм»* 

Автори Визначення екологічного туризму 

Міжнародна спілка 

охорони природи 

 

Подорож з відповідальністю перед довкіллям по відношенню до 

непорушених природних територій з метою вивчення та насолодження 

природою й культурними пам’ятками, яка сприяє охороні природи 

Міжнародна 

організація 

екотуризму 

Відповідальна подорож у природні зони, області, що зберігає навколишнє 

середовище і підтримує добробут місцевих мешканців 

В. І. Гетьман Екотуризм включає всі види туризму, орієнтовані на збереження 

природного довкілля (зокрема, заповідних ландшафтів), витворення 

інтелектуально-гуманістичного світобачення, налагодження гуманних 

стосунків з місцевим населенням та органами самоврядування, 

поліпшення фінансово-економічного благополуччя регіонів  

В. В. Храбовченко Вид туризму, який базується на туристському попиті, пов’язаним із 

туристськими потребами в пізнанні природи і внесенні вкладу в 

збереження екосистем при повазі інтересів місцевого населення 

В. В. Смаль Вид активного відпочинку в межах відносно незайманих і 

природоохоронних територій, де поряд із науково-пізнавальними, 

культурно-виховними і спортивно-оздоровчими функціями акцентується 

увага на зв’язок між природним та соціальним середовищем, на наслідках 

антропогенного  тиску набуваються навички гармонійних стосунків між 

людиною та природою, формується ресурсозберігаючий тип поведінки на 

рівні особистості 

О. Ю. Дмитрук Форма активного відпочинку з екологічно значущим наповненням, 

особливий інтегруючий напрямок рекреаційної діяльності людей, що 

будують свої взаємовідносини з природою та іншими людьми на основі 

взаємної вигоди, взаємоповаги та взаєморозуміння 

М. Й. Рутинський, 

Ю. В. Зінько 

Пізнавальний і відпочинковий вид туризму, зосереджений на природних 

(майже не змінених людиною) територіях, який передбачає заняття 

різними формами активної рекреації у природних ландшафтах без 

заподіяння шкоди навколишньому середовищу 

О. В. Міщенко Вид туризму, який грунтується на туристському попиті з урахуванням 

стійкості й рекреаційно-туристської місткості ландшафту, розвивається та 

функціонує на відносно незмінених господарською діяльністю природних 

територіях, зокрема природоохоронних, в умовах дотримання 

природоохоронних норм і технологій під час виконання екологічних турів 

і програм 

* Розроблено автором на основі [55; 229; 214; 77; 208; 152] 
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Не можемо не погодитись із думкою І. В. Кібич, яка зазначає, що саме 

розвиток екологічного туризму є найкращим способом еколого-економічного 

поєднання двох сфер діяльності – природоохоронної та туристсько-рекреаційної. 

Рекреаційні природно-заповідні території в контексті розвитку екотуризму 

виконують компромісну функцію погодження інтересів туристів і відпочивальників 

в збереженні цілісності та первинності природного ландшафту. Екологічний туризм, 

здійснюваний переважно на природно-заповідній території, може стати модельним 

зразком збалансованого використання природних рекреаційних ресурсів, що є одним 

з принципів сталого екологічно орієнтованого розвитку господарського комплексу 

[99].  

З огляду на вищевикладене, визначаємо основні принципи природоохоронно-

рекреаційного природокористування: принцип пріоритетності природоохоронної 

діяльності над рекреаційною; принцип територіального розмежування охорони 

природи та відпочинку; принцип раціонального природокористування (полягає в 

потребі такого суспільного використання природоохоронних ландшафтів, за якого 

вони зберігають здатність до регенерації, тобто можливості повернення до стану, 

наближеного за функціональними характеристиками до вихідного); принцип 

збалансованого комплексного природокористування (використання рекреаційного 

потенціалу та виробництво туристського рекреаційного продукту в межах 

природоохоронних ландшафтів має здійснюватися відповідно до їхньої місткості та 

стійкості до рекреаційних навантажень); принцип оптимального співвідношення в 

системі «людина – рекреаційне виробництво – природне середовище»; принцип 

екологічної орієнтованості природоохоронно-рекреаційного природокористування; 

принцип регулювання попиту; принцип регіональності (забезпечує розвиток 

природоохоронних ландшафтів, що відбувається на засадах територіальної 

прив’язаності рекреаційного потенціалу та природоохоронної території, зумовлює 

їхні індивідуальні характеристики й ознаки системного утворення, що має 
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теоретичне та практичне значення); принцип резервації (створення нових 

природоохоронно-рекреаційних систем) [152; 171; 244]. 

 

1.2. Сутність туристсько-рекреаційного використання природно-

заповідного фонду 

 

Для визначення сутності досліджуваного нами процесу вважаємо за необхідне 

насамперед розглянути законодавчі та нормативно-правові засади здійснення 

рекреаційної діяльності в межах територій та об’єктів ПЗФ України.   

Відносини в галузі охорони і використання територій та об’єктів ПЗФ, 

відтворення його природних комплексів регулюються Законом України «Про 

охорону навколишнього природного середовища», «Про екологічну мережу 

України», Законом України «Про природно-заповідний фонд України» (надалі – ЗУ 

«Про ПЗФ»), Законом України «Про Загальнодержавну програму розвитку 

заповідної справи на період до 2020 року» та іншими актами законодавства України.  

Основним законом, який визначає правові основи організації, охорони, ефективного 

використання ПЗФ України, відтворення його природних комплексів та об’єктів, є 

ЗУ «Про ПЗФ» [194], в якому подано офіційне трактування цього важливого 

поняття. Природно-заповідний фонд України становлять ділянки суші і водного 

простору, природні комплекси та об’єкти, які мають особливу природоохоронну, 

наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виділені з метою збереження 

природної різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, 

підтримання загального екологічного балансу та забезпечення фонового 

моніторингу навколишнього природного середовища.  В. В.  Петров зазначає, що 

ПЗФ складається із природних об’єктів, значна частина яких (земля, надра, води, 

ліси) уже входять до відповідних природоресурсових фондів (земельного, водного, 

лісового, фонду надр) [174]. Отже, правовий режим територій та об’єктів ПЗФ 
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регулюється так званими поресурсними кодексами – Земельним [89], Лісовим [119], 

Про надра [104] та Водним [41].  

Відповідно до статті 9 ЗУ «Про ПЗФ» одним із видів використання територій 

та об’єктів ПЗФ за умови дотримання природоохоронного режиму, встановленого 

зазначеним Законом та іншими актами чинного законодавства України, є 

використання їх в оздоровчих та інших рекреаційних цілях [194]. Законом України 

«Про охорону навколишнього природного середовища» для організації масового 

відпочинку населення і туризму передбачаються рекреаційні зони, які разом із 

територіями та об’єктами ПЗФ, курортними та лікувальними зонами утворюють 

єдину територіальну систему й підлягають особливій охороні [199]. Ще одним 

підтвердженням доцільності розвитку рекреаційної діяльності у межах 

природоохоронних територій є зазначене у статті 10 ЗУ «Про ПЗФ» право громадян 

України з питань охорони та використання територій та об’єктів ПЗФ, зокрема 

ознайомлення з територіями та об’єктами ПЗФ. Звідси випливає, що ПЗФ є 

невід’ємною ресурсною складовою туристичної діяльності, особливо в аспекті 

екотолерантного використання природоохоронних територій, що передбачає 

заподіяння найменшої шкоди екосистемам охоронних об’єктів.  

Для нашого дослідження важливим є класифікація територій та об’єктів ПЗФ 

України за категорією, походженням, значенням, юридичним статусом та наявністю 

спеціальних адміністрацій (Додаток А), а також поняття режиму територій та 

об’єктів ПЗФ, під яким розуміють сукупність науково-обґрунтованих екологічних 

вимог, норм і правил, які визначають правовий статус, призначення цих територій та 

об’єктів, характер допустимої в них діяльності та порядок використання [194].  

На території природних заповідників (ПЗ) забороняється будь-яка 

господарська та інша діяльність, що суперечить цільовому призначенню 

заповідника, в тому числі влаштування місць відпочинку населення та туризм [194]. 

Водночас ПЗ здійснюють еколого-освітню роботу, їм належить особливе місце в 

екотуристській еколого-освітній діяльності [76]. Через функціональні обмеження, 
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найбільш цікаві збережені природні утворення держави є практично недоступними 

для відвідування. Працівники ПЗ часто проводять краєзнавчу екскурсійну діяльність, 

яка є можливою лише під керівництвом працівників заповідника на спеціально 

облаштованих екологічних стежках [173]. Отже, території ПЗ є найбільш 

обмеженими для рекреаційної діяльності і використання в туризмі. Вважаємо, що на 

територіях природних заповідників, як еталонів природи, організація туристсько-

рекреаційної діяльності є недопустимим явищем.  

Певні види екотуристської діяльності здійснюються в буферних зонах 

біосферних заповідників (БЗ). На БЗ покладаються такі основні функції: 

природоохоронна, наукова, сприяння стабільному екологічному, економічному та 

соціальному розвитку регіону, екотуризму, екологічній освіті та екологічному 

вихованню населення. До території БЗ включаються як природні екосистеми, так і 

ділянки різного ступеня освоєння та використання, тому в його межах виділяються 

декілька функціональних зон (табл. 1.4). 

Таблиця 1.4 

Функціональні зони територій біосферних заповідників* 

Зона Заповідна Буферна Антропогенних ландшафтів 
Дозволяється 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характерні ознаки 

(призначення) 

Включає території, 

призначені для збереження і 

відновлення найбільш цінних 

природних та мінімально 

порушених антропогенними 

факторами природних 

комплексів, генофонду 

рослинного і тваринного 

світу; її режим визначається 

відповідно до вимог, 

встановлених для ПЗ; 

призначена для забезпечення 

абсолютної охорони цінних 

природно-територіальних 

комплексів, проведення 

наукових досліджень без 

порушення їх природного 

стану, здійснення 

моніторингу 

Включає території, 

виділені з метою 

запобігання негативного 

впливу на заповідну зону 

господарської діяльності 

на прилеглих територіях; 

її режим визначається 

відповідно до вимог, 

встановлених для 

охоронних зон  ПЗ; 

призначена для захисту 

заповідної зони від 

антропогенного впливу; 

вона може 

використовуватись для 

науково-дослідних робіт, 

обмеженої рекреації, 

екологічного туризму 

Включає території традиційного 

землекористування, лісокористування, 

водокористування, місць поселення, 

рекреації та інших видів господарської 

діяльності; призначена для організації 

екологічно збалансованої традиційної 

господарської діяльності, яка не 

призводить до дестабілізації екологічної 

рівноваги на ПЗТ та погіршення 

загального стану довкілля в регіоні; 

призначена для збереження культурних 

цінностей, може використовуватись в 

екотуристських, рекреаційних, 

спортивно-туристичних цілях, служить 

для екологічного виховання та 

екологічної освіти 

Забороняється 

Характерні ознаки 

(призначення) 

Будь-яке господарювання; 

відвідування 

 Мисливство 

* Розроблено автором на основі [194; 76] 
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Національні природні парки є природоохоронними, рекреаційними, культурно-

освітніми, науково-дослідними установами загальнодержавного значення. На НПП 

покладається виконання таких основних завдань: збереження цінних природних та 

історико-культурних комплексів і об’єктів; створення умов для організованого 

туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності; проведення наукових 

досліджень природних комплексів та їх змін в умовах рекреаційного використання, 

розробка наукових рекомендацій з питань охорони НПС та ефективного 

використання природних ресурсів; проведення екологічної освітньо-виховної роботи 

[194]. 

На території НПП з урахуванням природоохоронної, оздоровчої, наукової, 

рекреаційної, історико-культурної та інших цінностей природних комплексів та 

об’єктів, їх особливостей, встановлюється диференційований режим щодо їх 

охорони, відтворення та використання згідно з функціональним зонуванням, 

представленим у таблиці 1.5. 

Національні парки виступають найбільш різноманітними і привабливими 

територіями, що мають найкращі умови для здійснення різних видів рекреаційної 

діяльності, зазнають значного туристичного напливу, що має свої позитивні і 

негативні сторони. Національні природні парки слід розглядати передусім як 

природоохоронні установи, відповідно основне завдання яких – охорона природи, 

включаючи збереження та відтворення комплексів та об’єктів, що мають особливе 

екологічне, історичне, культурне значення. Організація відпочинку, туризму та 

інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах є другорядним завданням 

для НПП [66].  

Регіональні ландшафтні парки (РЛП) є природоохоронними рекреаційними 

установами. На РЛП покладається виконання таких завдань: збереження цінних 

природних та історико-культурних комплексів та об’єктів; створення умов для 

ефективного туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності; сприяння 

екологічній освітньо-виховній роботі [194]. Саме в цій категорії зближуються дві 



40 
 

лінії охорони, які існують в Україні – охорони об’єктів природи і історико-

культурних об’єктів [231]. 

Таблиця 1.5 

Зонування територій національних природних парків* 

Зона Заповідна Регульованої 

рекреації 

Стаціонарної 

рекреації 

Господарська 

Дозволяється 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характерні 

ознаки 

(призначення) 

Призначена для 

охорони та 

відновлення найбільш 

цінних природних 

комплексів, режим 

яких визначається 

відповідно до вимог, 

встановлених для ПЗ; 

призначена для 

збереження в 

незайманому стані 

всього різноманіття 

природних 

комплексів та 

екосистем, рідкісних, 

реліктових та 

ендемічних видів 

флори і фауни; в ній 

можуть 

здійснюватися тільки 

наукові 

спостереження без 

порушення 

природного стану 

території 

Здійснюється 

короткостроковий 

відпочинок та оздоровлення 

населення, огляд особливо 

мальовничих і пам’ятних 

місць; дозволяється 

влаштування та відповідне 

обладнання туристичних 

маршрутів і екологічних 

стежок; 

призначена для проведення 

екологічного виховання 

відвідувачів парку та 

науково-освітньої роботи; 

саме тут відвідувачам 

надається можливість 

спостерігати максимально 

«дику», вилучену з 

господарського 

використання, природу; до 

цієї зони можуть бути 

включені і пам’ятки історії 

та культури 

Призначена для 

забезпечення потреб 

відвідувачів парку при 

мінімальному 

порушенні структури 

природних комплексів; 

у ній розміщуються 

об’єкти 

обслуговування 

відвідувачів: готелі, 

мотелі, кемпінги, 

заклади тривалого 

відпочинку і 

санаторного лікування; 

до цієї зони 

включаються, як 

природні комплекси, 

так і населені пункти 

або їх частини, що 

мають відповідні 

якості: привабливу 

природну основу, 

цікаві етнографічні 

риси, зручні 

транспортні і пішохідні 

зв’язки 

У її межах 

проводиться 

господарська 

діяльність, 

спрямована на 

виконання 

покладених на 

парк завдань, 

знаходяться 

населені пункти, 

об’єкти, об’єкти 

комунального 

призначення 

парку, а також 

землі інших 

землевласників та 

землекористувачів, 

включені до 

складу парку, на 

яких господарська 

діяльність 

здійснюється з 

додержанням 

загальних вимог 

щодо охорони 

НПС 
Забороняється 

 

Характерні 

ознаки 

(призначення) 

Будь-яка діяльність, 

окрім наукової; 

відвідування її 

сторонніми особами 

Рубки лісу головного 

користування, промислове 

рибальство та мисливство, 

інша діяльність, яка може 

негативно вплинути на стан 

природних комплексів та 

об’єктів заповідної зони 

Будь-яка діяльність, що призводить або 

може призвести до погіршення стану 

навколишнього середовища та зниження 

рекреаційної цінності території НПП 

* Розроблено автором на основі [194; 76] 

 

Для оптимального виконання вищевикладених завдань проводять зонування 

територій РЛП, де кожна зона виконує свої функції (табл. 1.6).  

В результаті можемо констатувати, що співвідношення природоохоронної та 

рекреаційної складової в  категоріях НПП і РЛП є наступним: в РЛП рекреаційні 
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чинники суттєво переважають над природоохоронними, тоді як у НПП вони 

врівноважені.  

Таблиця 1.6 

Функціональне зонування територій регіональних ландшафтних парків* 

Зона Характеристика 

Заповідна 

(заказна) зона 

Об’єднує природо-заповідні території та об’єкти місцевого значення парку (заказники, 

пам’ятки природи, заповідні урочища). ПЗО загальнодержавного значення не можуть бути 

включені до складу РЛП, які мають статус державного значення. Заказна зона переважно 

територіально роз’єднана. Масові екскурсії та відпочинок населення в заказній зоні 

забороняється. Можливе лише проведення наукових екскурсій та освітня і наукова діяльність, 

що не суперечить загальним вимогам щодо охорони довкілля. Площа цієї зони може бути 

різною, але доцільно її встановити в середньому у розмірі 10-25% від площі парку. Там де 

природні комплекси збереглися краще, вона має бути більшою 

Зона  

регульованої 

(нестаціонарної) 

рекреації 

Охоплює маршрути постійних екскурсій та екологічного туризму на території парку. Ця 

площа може становити 50–70% площі парку і є основою на його території. До неї можуть бути 

включені угіддя з напівприродньою та культурною рослинністю, які є об’єктом демонстрації 

та складовою ландшафту. Основна вимога до режиму зони – це збереження існуючого 

ландшафту, заборона будівництва промислових підприємств, що можуть бути джерелом 

забруднення навколишнього середовища, негативно впливати на рослинний та тваринний світ. 

У даній зоні можлива реконструкція ландшафту, ренатуралізація окремих ділянок природних 

комплексів 

Зона 

стаціонарної 

рекреації 

Є невеликою за площею (5–10% території парку) і призначена для розміщення будинків 

відпочинку, санаторіїв, готелів та інших об’єктів обслуговування відвідувачів парку. Тут може 

бути розміщена дирекція парку та центр екологічного виховання, наукові та екскурсійні 

відділи. У цій зоні має бути заборонена будь-яка діяльність, що призводить або маже 

призвести до погіршення стану природного середовища, деградації чи знищення природних 

комплексів, а також негативно впливає на здоров’я відпочиваючих 

Господарська 

зона 

Включає розміщені на території парку населені пункти, сільськогосподарські та інші угіддя, 

тут проводиться традиційна господарська діяльність з дотриманням загальних вимог щодо 

охорони природного середовища із деяким екологічним обстеженням. Так, зокрема, 

забороняється застосування хімічних засобів захисту. Господарська діяльність усіх суб’єктів 

узгоджується з дирекцією парку і нею контролюється 

* Розроблено автором на основі [5; 69; 194] 

 

На території заказників обмежується або забороняється мисливство та 

діяльність, що суперечить цілям і завданням, передбаченим положенням про 

заказник. Господарська, наукова та інша діяльність, що не суперечить цілям і 

завданням заказника, проводиться з додержанням загальних вимог щодо охорони 

НПС [194]. При цьому заказники поділяються на ландшафтні, лісові, ботанічні, 

загальнозоологічні, орнітологічні, ентомологічні, іхтіологічні, гідрологічні, 

загальногеологічні, палеонтологічні та карстово-спелеологічні [81].  
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На території пам’яток природи (ПП) забороняється будь-яка діяльність, що 

загрожує збереженню або призводить до деградації чи зміни первісного їх стану 

[194]. Пам’ятки природи поділяються на комплексні, ботанічні, зоологічні, 

гідрологічні та геологічні [81]. У межах заказників і ПП рекреаційна діяльність може 

здійснюватися за умови забезпечення охорони та збереження їх природного 

різноманіття відповідно до положень про заказники та охоронних зобов’язань 

власників або користувачів земельних ділянок, водних та інших природних об’єктів, 

оголошених заказниками або ПП [193]. Найбільш цінні для пізнавальних цілей – 

ландшафтні заказники – можуть мати кільцеву екскурсійну дорогу навкруги з 

радіальними «входами» у найбільш цікаві місця. Невеликі за розмірами об’єкти – 

пам’ятки природи  включаються для відвідування при обов’язковому благоустрої 

прилеглої території – оглядові майданчики, під’їзні шляхи та пішохідні підходи [53]. 

На території заповідних урочищ забороняється будь-яка діяльність, що 

порушує природні процеси, які відбуваються у природних комплексах, включених 

до їх складу, відповідно до вимог, встановлених для природних заповідників [194]. 

Заповідні урочища можуть використовуватися для проведення режимних екскурсій, 

організації на їх основі міжнародних екологічних конгресів, розширення освітньо-

виховної роботи. Власники або користувачі земельних ділянок, водних та інших 

природних об’єктів, оголошених ПП або заповідними урочищами, беруть на себе 

зобов’язання щодо забезпечення режиму їх використання, збереження та охорони 

[81]. Отже, заповідні урочища, подібно природним заповідникам, вважаємо 

неприпустимим розглядати в аспекті туристсько-рекреаційного використання. 

На території ботанічних садів (БС) забороняється будь-яке 

природокористування та діяльність, що не пов’язана з виконанням покладених на 

них завдань і загрожує збереженню колекцій флори. У межах БС для забезпечення 

ефективного режиму використання та охорони флори можуть бути виділені такі 

зони: експозиційна (використовується населенням для відвідування), наукова, 

заповідна та адміністративно-господарська [81].  
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Дендрологічні парки (ДП) створюються з метою збереження і вивчення у 

спеціально створених умовах різноманітних видів дерев і чагарників та їх 

композицій для найбільш ефективного наукового, культурного, рекреаційного та 

іншого використання [194]. На території ДП забороняється діяльність, яка не 

пов’язана з виконанням покладених на них завдань і загрожує збереженню 

дендрологічних колекцій. Зонування ДП проводиться відповідно до вимог, 

встановлених для ботанічних садів [81]. Умови організації, завдання та режим 

охорони ДП такі ж, як для ботанічних садів. 

Одним із основних завдань зоологічних парків (ЗП) є здійснення 

різноманітних форм культурного обслуговування, створення умов для відпочинку та 

дозвілля населення [69]. На території ЗП з метою забезпечення виконання 

поставлених перед ними завдань виділяються зони: експозиційна, наукова, 

рекреаційна (призначена для організації відпочинку та обслуговування відвідувачів 

парку), господарська [194]. Поряд з охороною природи та екологічною просвітою, 

традиційно притаманним зоопаркам, особливого значення набули послуги 

туристсько-рекреаційної сфери (рис. 1.2). 

 

Рис. 1.2. Функції, призначення, сфери діяльності та цілі ведення 

господарської діяльності зоологічними парками [210] 
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На територіях парків-пам’яток садово-паркового мистецтва (ППСПМ)  

забороняється природокористування та будь-яка діяльність, що не пов’язана з 

виконанням покладених на них завдань і загрожує їх збереженню [81]. Парки-

пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення є 

природоохоронними рекреаційними установами. В межах ППСПМ забезпечується 

проведення екскурсій та масовий відпочинок населення. На території ППСПМ може 

проводитися зонування відповідно до вимог, встановлених для ботанічних садів 

[194].  

Задля прискорення розвитку рекреаційної діяльності установ ПЗФ, 

покращення фінансового стану і раціонального використання у 2000 році прийнята 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, 

що можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду» [191], 

за якою останні необхідно звільняти від нарахувань податків за надані платні 

послуги. Кошти, які надходять до установ ПЗФ від надання затверджених платних 

послуг, не підлягають вилученню, не оподатковуються і використовуються згідно з 

кошторисом доходів і видатків на здійснення заходів щодо охорони природно-

заповідних територій та об’єктів, розвиток рекреаційної інфраструктури, 

відшкодування витрат на здійснення рекреаційних послуг, поліпшення матеріально-

технічного забезпечення установ. 

Зважаючи на активне зростання використання територій та об’єктів ПЗФ в 

оздоровчих та інших рекреаційних цілях, у тому числі для цілей туризму, постало 

питання правового регулювання цих відносин, що знайшло своє відображення у 

прийнятому в 2009 році проекті «Положення про рекреаційну діяльність у межах 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду України» (надалі  Положення) 

[193]. У Додатку Б надаємо визначення основних понять та термінів документа. 

Дане Положення регулює такі питання: основні напрями та види рекреаційної 

діяльності у межах територій та об’єктів ПЗФ; правила ведення рекреаційної 

діяльності; гарантування безпеки під час здійснення рекреаційної діяльності; 
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страховий захист рекреантів та працівників, які забезпечують здійснення 

рекреаційної діяльності; інформаційно-рекламна діяльність в межах територій та 

об’єктів ПЗФ; фінансові взаємовідносини установ ПЗФ та суб’єктів рекреаційної 

діяльності; контроль за організацією та веденням рекреаційної діяльності; обов’язки 

суб’єктів рекреаційної діяльності у межах територій та об’єктів ПЗФ; особливості 

взаємовідносин установ ПЗФ з іноземними рекреантами та суб’єктами рекреаційної 

діяльності.  

Для остаточного визначення сутності процесу туристсько-рекреаційного 

використання ПЗФ важливо, на нашу думку, звернути увагу на існуючі 

напрацювання вітчизняних науковців у сфері здійснення рекреаційної діяльності в 

межах територій та об’єктів ПЗФ. Так, у спільній публікації С. О. Дем’яненко та І. О. 

Філатової [73] зазначено, що рекреаційна спеціалізація природоохоронних територій 

полягає у обслуговуванні рекреантів, для яких головними видами рекреаційної 

діяльності виступають заняття на основі мінімального використання екологічних 

ресурсів і живому спілкуванні з природою.  

П. Л. Царик в залежності від поділу заповідних територій на категорії провів 

групування цих категорій відповідно до особливостей їх рекреаційного 

використання (табл. 1.7). Так, поліфункціональними заповідними об’єктами, які 

передбачають реалізацію різних видів рекреаційної діяльності в межах спеціально 

відведених зон є біосферні заповідники, природні національні та регіональні 

ландшафтні парки, парки-пам’ятки-садово-паркового мистецтва, ботанічні сади, 

дендрологічні та зоологічні парки. В межах природних заповідників, заповідних 

урочищ рекреаційна діяльність носить обмежений характер і орієнтована на 

проведення науково-освітньої і просвітницької діяльності в умовах суворого 

контролю. В межах заказників та пам’яток природи рекреаційна діяльність 

дозволена, якщо вона не суперечить заповідному режиму [238].  

Н. В. Фоменко зазначає, що до рекреаційних установ ПЗФ України відносять 

національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, біосферні заповідники, 
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парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва. В рекреаційних цілях пізнавальне 

значення мають інші природно-заповідні території та об’єкти (пам’ятки природи, 

заповідні урочища, заказники) [227].  

Таблиця 1.7 

Групування територій та об’єктів природно-заповідного фонду за 

особливостями їх рекреаційного використання [238] 

№ 

з/п 

Групи категорій заповідання Типи категорій заповідних територій і 

об’єктів 

1. Мінімального рекреаційного використання Природний заповідник 

2. Заповідне урочище 

3. Обмеженого рекреаційного використання у 

відведеній зоні 

Біосферний заповідник 

 

4. Всебічного рекреаційного використання  

 

Природний національний парк 

5. Регіональний ландшафтний парк 

6. Обмеженого рекреаційного використання Заказники 

7. Пам’ятки природи 

8.  

 

Спеціального рекреаційного використання 

 

Парки-пам’ятки садово-паркового 

мистецтва 

9. Дендрологічні парки 

10. Ботанічні сади 

11. Зоологічні парки 

 

Як зазначає В. І. Гетьман, до установ ПЗФ України, які організовують і 

здійснюють рекреаційну діяльність, відносяться національні природні парки, 

біосферні заповідники, регіональні ландшафтні парки, парки-пам’ятки садово-

паркового мистецтва, ботанічні сади, зоопарки, дендропарки [53]. Такої ж думки 

дотримуються і науковці О. Ю. Дмитрук та С. В. Дмитрук, зауваживши, що серед 

них найбільшого розвитку екотуристська діяльність набула в національних 

природних і регіональних ландшафтних парках. Науковці зазначають, що 

екотуристська екскурсійна діяльність у межах ПЗФ становить собою різновид 

рекреаційної діяльності щодо організації подорожей, які не перевищують 16 годин (в 

межах світлої частини дня), тобто без ночівлі (без розбиття наметів, харчування), у 

супроводі фахівця-екскурсовода (гіда-екотуризму) за заздалегідь складеними 
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маршрутами для ознайомлення з визначними місцями, пам’ятками природи, історії, 

культури, музеями тощо.  

В підсумку, пропонуємо визначити рекреаційний статус категорій ПЗФ (табл. 

1.8). 

Таблиця 1.8 

Рекреаційний статус категорій природно-заповідного фонду* 

Категорії ПЗФ ПЗ БЗ НПП РЛП Заказник ПП ЗУ БС ДП ЗП ППСПМ 

Природоохоронно- 

рекреаційні 

установи 

 

 

  

+ 

 

+ 

       

+ 

Рекреаційного 

значення 

 + + +        

Пізнавального 

значення 

+ + + + + + + + + + + 

Спеціального 

рекреаційного 

використання 

        

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Примітка: ПЗ – природний заповідник; БЗ – біосферний заповідник; НПП – національний 

природний парк; РЛП – регіональний ландшафтний парк; ПП - пам’ятка природи; ЗУ – заповідне 

урочище; БС – ботанічний сад; ДП – дендрологічний парк;  ЗП – зоологічний парк;  ППСПМ – 

парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва 

* Розроблено автором 

 

Виходячи із змісту поняття рекреаційна діяльність, статусу і завдань об’єктів 

окремих категорій ПЗФ, Л. Г. Богуш [34] визначає основні форми організації 

дозвілля в їх межах. У природних заповідниках – ознайомлення з екологічними 

знаннями стосовно розвитку природних комплексів, у біосферних заповідниках – 

тематичні екскурсії, відпочинок, оздоровлення та розваги. У національних 

природних та регіональних ландшафтних парках, у межах яких представлені як цінні 

природні комплекси, так і об’єкти оздоровчого, історико-культурного значення, – 

організований туризм, відпочинок, екологічне виховання та просвіта. У заказниках – 

організація туристичних маршрутів, дозволених зазначеними вимогами, та 

екологічних стежок, екскурсій, тематика яких відповідає профілю об’єкта. На базі 

пам’яток природи, в заповідних урочищах – огляд унікальних природних об’єктів та 
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розташованих поблизу мальовничих місць, пізнавальні екскурсії. У ботанічних 

садах, дендрологічних та зоологічних парках, парках-пам’ятках садово-паркового 

мистецтва – неорганізований відпочинок та екскурсійна діяльність культурно-

пізнавального й освітньо-виховного профілю, тематичні екскурсії для окремих 

категорій відвідувачів (спеціалістів інших закладів, студентів). 

Аналіз праць та публікацій науковців дозволяє стверджувати, що основною 

організаційною базою розвитку рекреаційної діяльності у межах природоохоронних 

територій виступає сільський зелений, екологічний туризм. Для територій та об’єктів 

ПЗФ визначальним є розвиток не масових, а альтернативних видів туризму, які 

одночасно сприяють охороні природних комплексів та допомагають у досягненні 

цілей екологічного виховання і рекреаційного ефекту. Рекреаційні можливості 

заповідних територій можуть використовуватися лише як додаткові до 

природоохоронних функцій [20].  

Сутність рекреаційного користування полягає в двосторонньому зв’язку: 

вплив довкілля на рекреантів і рекреантів на довкілля. Перший створює переважно 

позитивні соціальні ефекти (покращення здоров’я, фізичних і духовних сил людини), 

а другий – переважно негативні екологічні чинники [96]. Вищеперераховані 

нормативно-правові документи виключають як саме поняття «рекреаційне 

навантаження», так і його нормування, хоча рекреаційна діяльність в межах 

територій ПЗФ повинна здійснюватись через встановлення допустимих 

антропогенних (рекреаційних) навантажень на дані території. Розглянемо підходи до 

трактування сутності поняття «рекреаційне навантаження» (табл. 1.9). 

Перевищені, необґрунтовано високі рекреаційні навантаження, які є однією з 

форм прояву антропогенізації природного середовища, спричинюючи рекреаційну 

дигресію, негативно позначаються на природних ландшафтних комплексах, що 

недопустимо в межах ПЗТ [227]. Рекреаційна дигресія – це порушення природного 

середовища в результаті впливу на нього рекреантів. Вона проявляється у витоптуванні 

та знищенні лісової підстилки, трав’яного покриву, підліску, підросту, пошкодженні 
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дерев тощо. Основним критерієм для визначення стадії рекреаційної дигресії є 

коефіцієнт рекреації (Кр) – відношення площі ущільненої і витоптаної поверхні ділянки 

до її загальної площі, виражене у відсотках [63, с. 241]. 

Таблиця 1.9 

Наукові підходи до визначення терміну «рекреаційне навантаження»* 

Автори Сутність поняття 

О.О. Бейдик Показник, що визначає чисельність рекреантів на одиницю площі 

В.С. Кравців, Л.С. 

Гринів, М.В. Копач, 

С.П. Кузик 

Допустима кількість рекреантів на одиницю площі, яка залежить від 

особливостей ландшафту та функціональної спрямованості 

рекреаційного використання території 

Н.В. Фоменко Показник безпосереднього впливу рекреантів, їх транспортних засобів, 

будівництва рекреаційних споруд на природні ландшафтні комплекси 

П.О. Масляк Рівень сукупного антропогенного впливу на природний комплекс 

певної території в процесі рекреаційної діяльності (витоптування, 

ущільнення грунту, забруднення поверхні відходами, нищення 

рослинного покриву, збідніння тваринного світу тощо) 

Л.М. Черчик,  

О.В. Міщенко 

Показник впливу відпочивальників на природні комплекси чи 

рекреаційні об’єкти, що залежить від типу ландшафту його складових 

частин і вимірюється кількістю людей або людино-днів на одиницю 

площі за певний проміжок часу 

К.Й. Кілінська Середня кількість годин щоденного перебування відпочиваючих на 1 га 

протягом комфортного періоду. Для проведення відповідних розрахунків 

за одиницю виміру приймається людино/день/1 га 

* Розроблено автором на основі [27; 108; 227; 128; 245; 218] 

 

Аналіз праць вітчизняних і зарубіжних вчених засвідчує, що  при дослідженні 

деградації природних ландшафтів науковцями найчастіше використовувалась 

п’ятистадійна диференціація дигресій. Так, за К. Й. Кілінською, рекреаційне 

навантаження поділяється на початкове, допустиме, гранично-допустиме, критичне, 

катастрофічне [218]. Рекреаційне навантаження виражається кількістю людей (або 

людино-днів) на одиниці площі або рекреаційному об’єкті за певний проміжок часу 

(переважно за день або рік) залежно від виду відпочинку. Для визначення 

рекреаційного навантаження найчастіше використовують параметри, пов’язані між 

собою наступною функціональною залежністю: 

                                                i = TP,                                                             (1.1) 
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де i – сумарний час кожного виду відпочинку на одиницю площі за обліковий 

період (год/га); Т – тривалість облікового періоду в годинах (1 рік – 8760 год); Р – 

одночасна кількість відпочивальників (об’єднані одним видом відпочинку) на 

одиницю площі за обліковий період (люд./га) [226].  

Важливий внесок у дослідження рекреаційного навантаження вніс С. А. 

Генсірук, який запропонував метод визначення даних навантажень на пробних 

площах [48]. Визначення рекреаційної ємності території можна проводити за 

методикою В. С. Кравців, Л. С. Гринів, М. В. Копач, С. П. Кузик, яка враховує 

мінімальну, максимальну і середню чисельність рекреантів в межах різних видів 

природних комплексів [108]. 

Основним інструментом контролю туристсько-рекреаційної діяльності в межах 

об’єктів ПЗФ України виступають «Методичні рекомендації щодо максимального 

рекреаційного навантаження природних комплексів та об’єктів в межах природно-

заповідного фонду України за зонально-регіональним розподілом» [146], в яких 

наводиться методика визначення гранично допустимих рекреаційних навантажень 

на основі кількісних показників, а саме: який відсоток площі території природно-

заповідного об’єкта (ПЗО) має бути відведений під туристичну діяльність, яка 

повинна бути довжина туристичних маршрутів у співвідношенні із загальною 

площею об’єкта, скільки відвідувачів на день (місяць/сезон/рік) можна пропустити 

по маршруту без загрози для природних екосистем [85]. 

На даний час існує ряд методик визначення рекреаційного навантаження на 

територію. Однак в Україні, крім Державних будівельних норм України 360-92 

«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» [74], жодна з 

подібних методик не має нормативного характеру і не є обов’язковою для виконання 

[227]. Міністерство охорони навколишнього природного середовища свого часу 

видало наказ «Про затвердження інструкції про застосування порядку встановлення 

лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-

заповідного фонду загальнодержавного значення» [190]. Цей наказ зобов’язує 
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визначити ліміти використання територій та об’єктів ПЗФ загальнодержавного 

значення, які встановлюються з визначенням меж, площ територій, кількості 

відвідувачів та умов відвідування з урахуванням ступеня рекреаційного та іншого 

навантаження на ці території.  

Основним показником антропогенного навантаження, який обмежує 

допустимий рівень використання ресурсного потенціалу території з погляду на 

збереження, підтримку й відновлення природних властивостей туристичного об’єкта 

або місцевості, є пропускний потенціал [100]. Екологічний пропускний потенціал є 

індикатором безпеки та ефективності використання територій і об’єктів ПЗФ, 

встановлюючи рівень відвідуваності, перевищення якого зумовлює настання 

неприйнятних екологічних наслідків у результаті дій туристів або функціонування 

обслуговуючої інфраструктури [34]. 

Відповідно до викладеного, рекреаційне навантаження на території та 

об’єкти ПЗФ пропонуємо визначити як показник безпосереднього впливу рекреантів 

та функціонування рекреаційного господарства на ландшафтні комплекси 

природоохоронних установ та обчислюється як кількість рекреантів, які відвідали 

певну ділянку (одиниця площі) природно-заповідної території за певний проміжок 

часу (одиниця часу).  

Таким чином, посилаючись на положення нормативно-правових актів та 

попередні напрацювання вчених, нами запропоновано визначення сутності 

досліджуваного процесу. Туристсько-рекреаційне використання природно-

заповідного фонду являє собою цілісний процес, що поєднує організацію 

туристсько-рекреаційної діяльності на основі використання наявного потенціалу 

природоохоронних територій, задоволення потреб населення в межах природно-

заповідного фонду за умови збереження їхніх природних комплексів через 

встановлення допустимих навантажень на дані ділянки суходолу і водного 

простору та дотримання режиму охорони навколишнього природного середовища 

під впливом зовнішніх чинників. 
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На основі вищевикладеного матеріалу нами розроблено структурно-логічну 

схему туристсько-рекреаційного використання територій та об’єктів ПЗФ (рис. 1.3). 

 

 

Рис. 1.3. Структурно-логічна модель туристсько-рекреаційного 

використання природно-заповідного фонду 
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1.3. Методологічні основи дослідження  

 

Комплексність дослідження зумовлює використання таких наукових підходів, 

як географічний, конструктивний, системний. З одного боку географічний підхід 

передбачає комплексність дослідження, а з іншого – просторовий аналіз 

досліджуваних явищ і процесів. Комплексний аспект географічного підходу вимагає 

всебічного розгляду об’єкта дослідження. Водночас просторовий аналіз характерний 

для будь-якого дослідження. 

Методологічну основу дисертаційної роботи, окрім викладених у підрозділі 

1.1. положень рекреаційної географії, становлять також положення конструктивної 

географії. Конструктивний – насамперед означає «спрямований на доцільність», 

такий, що враховує у системі природа-людина інтереси обох сторін. Це поняття 

співзвучне раціональному природокористуванню (але не тотожне йому) в усій його 

різноманітності, тобто конструктивні елементи присутні в усіх ланках 

природокористування як цілісної діяльності [169]. Поняття конструктивного підходу 

у географію ввів І. П. Герасимов, зазначивши, що в дослідженнях конструктивно-

географічного напряму для успішного вирішення актуальних проблем потрібен 

новий цикл наукових розробок, від фундаментальних, спрямованих на пошук 

основних закономірностей будови і розвитку геосистем, що використовуються, до 

конструкторських, пов’язаних з реконструкцією та конструюванням нових геосистем 

[51]. За В. М. Петліном, конструктивна географія – науковий напрям, що вивчає 

конструктивне планування природно-господарських територіальних систем на 

основі закономірностей просторово-часової організації природних територіальних 

єдностей у спонтанному та антропогенно-модифікованому режимах функціонування 

[170].  

Сучасна конструктивна географія спрямована на досягнення дуальної мети: 

розкриття організаційних властивостей географічних утворень, як компонентного, 

так і системного рівнів, що послуговує фактором для другого етапу – забезпечення 
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оптимізованої взаємодії природних і антропогенних систем [169]. Основні зусилля 

конструктивна географія спрямовує на наукові обгрунтування процесу 

природокористування, яке на сучасному етапі керується гаслом і методологічним 

спрямуванням положень сталого розвитку. Сучасні конструктивно-географічні 

дослідження в Україні пов’язані з іменами таких відомих географів, як О. М. 

Маринич [127], В. М. Петлін [169 171], Л. Г. Руденко [207], П. Г. Шищенко [127; 

252], Г. І. Швебс [249] та багато інших.  

Дослідження туристсько-рекреаційного використання ПЗФ передбачає 

дотримання принципів системного підходу – розгляду географічних об’єктів як 

складних систем. Проблема раціонального туристсько-рекреаційного використання 

ПЗФ полягає в забезпеченні всебічного та ефективного використання, збереження 

рекреаційних умов і ресурсів ПЗУ з врахуванням об’єктивно існуючих потреб. Для 

вирішення даного питання необхідно глибоко обґрунтувати наукові і практичні 

заходи, які б планомірно забезпечили і цілеспрямовано управляли розвитком 

природоохоронно-рекреаційного природокористування.  

Вивчення праць науковців, які займалися дослідженням питань здійснення 

рекреаційної діяльності в межах природоохоронних територій показує, що 

системного підходу до аналізу та оцінки стану туристсько-рекреаційного 

використання ПЗФ, який надавав би повну та достовірну інформацію по Україні 

загалом і регіонах зокрема, немає. Тому необхідно запропонувати систему 

показників, які б дали можливість визначити тенденції розвитку рекреаційної 

діяльності в межах територій та об’єктів ПЗФ, враховуючи особливості їх 

просторового розміщення, доцільності та можливостей експлуатації для задоволення 

рекреаційних потреб. Вважаємо, що для дослідження туристсько-рекреаційного 

використання ПЗФ регіону, виявлення закономірностей функціонування даного 

процесу доцільно використати схему, наведену на рис. 1.4. 
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Рис. 1.4. Схема етапів конструктивно-географічного дослідження туристсько-

рекреаційного використання природно-заповідного фонду регіону* 

* Розроблено автором 

 

Перший етап (організаційний) передбачає формулювання теми дослідження, 

визначення об’єкту, предмету, мети, наукових завдань дослідження, обґрунтування 

алгоритму та відбір методів дослідження. 

На другому етапі (підготовчий) здійснюється огляд літературних джерел, 

попередніх досліджень по темі, розробка понятійно-термінологічного апарату, 

розкриття сутності досліджуваного процесу та підготовка бази статистичних даних.  

Для дослідження теоретико-методичних основ туристсько-рекреаційного 

використання ПЗФ нами використано комплексний та системний підхід, а також 

порівняльно-описовий метод, метод структурно-логічного узагальнення. У якості 

інформаційної бази дослідження використовувались дані  Головного управління 

статистики Волинської та Рівненської областей, матеріали Державного управління 

Формулювання теми дослідження; визначення 

об’єкту, предмету, мети, наукових завдань 

дослідження; обґрунтування алгоритму та відбір 

методів дослідження 
 

Огляд літературних джерел, попередніх досліджень 

по темі; розробка понятійно-термінологічного 

апарату; розкриття сутності досліджуваного процесу; 

підготовка бази статистичних даних 
 

Аналіз природно-антропогенних туристсько-

рекреаційних ресурсів; аналіз туристсько-

рекреаційного використання національних природних 

парків; аналіз перспектив і проблем туристсько-

рекреаційного використання ПЗФ 

Розробка науково обгрунтованих напрямів 

збалансованого туристсько-рекреаційного 

використання природно-заповідного фонду 
 

I етап. Організаційний 

II етап. Підготовчий 

III етап. Аналітичний 

IV етап. Рекомендаційний 
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екології та природних ресурсів Волинської та Рівненської областей, дані 

Міністерства екології та природних ресурсів України, статистичні фондові матеріали 

установ ПЗФ. 

Третій етап (аналітичний) включає аналіз природно-антропогенних 

туристсько-рекреаційних ресурсів, туристсько-рекреаційного використання 

національних природних парків та перспектив і проблем туристсько-рекреаційного 

використання ПЗФ. 

Розробка методики конструктивно-географічного дослідження природно-

антропогенних рекреаційних ресурсів досить складна. Основу природно-

антропогенних туристсько-рекреаційних ресурсів становлять території та об’єкти 

ПЗФ, рекреаційні ресурси яких водночас є системою природних, історико-

культурних об’єктів та їхніх властивостей, які використовують (або можуть 

використовувати) у рекреаційній діяльності, функціональною основою здійснення 

рекреації в межах природоохоронних територій. 

Для дослідження об’єктів ПЗФ за основу нами була використана методика 

дослідження природно-антропогенних рекреаційних ресурсів, запропонована О. О. 

Бейдиком, під якими вчений розуміє геосистеми, до складу яких входять як 

природні, так і антропогенні об’єкти, що використовуються в туристсько-

рекреаційному господарстві. До складу природно-антропогенних туристсько-

рекреаційних ресурсів входять національні природні парки, біосферні та природні 

заповідники, заказники, пам’ятки природи, регіональні ландшафтні парки, заповідні 

урочища, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва, ботанічні сади, лісо-, гідро-, 

зоологічні, дендро-, лукопарки, печерні міста. Методика дослідження природно-

антропогенних рекреаційних ресурсів полягає в застосуванні ряду програм для 

обробки відповідної статистичної інформації щодо забезпеченості одиниць 

адміністративно-територіального поділу України об’єктами ПЗФ [29]. Таким чином, 

перераховані вище категорії ПЗФ є основою природно-антропогенних туристсько-

рекреаційних ресурсів. Вважаємо доцільним дослідити природно-антропогенні 
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туристсько-рекреаційні ресурси регіону на основі комплексної характеристики ПЗФ, 

яка, за нашою пропозицією, повинна здійснюватися у два етапи. 

На першому етапі необхідно здійснити оцінку ПЗФ регіону за допомогою 

визначення наступних критеріїв та показників, які мають кількісне та якісне 

вираження: кількість територій та об’єктів ПЗФ, площа ПЗО, відсоток заповідності 

території, показник щільності об’єктів ПЗФ, індекс розчленованості 

(інсуляризованості) території. Оцінка ПЗФ є необхідною умовою при плануванні та 

здійсненні туристсько-рекреаційної діяльності в межах природоохоронних 

територій. Кількісна та якісна оцінка ПЗО дає змогу проаналізувати їх сучасний 

стан, визначити, на скільки вони виконують покладені на них функції. 

Відсоток заповідності території (SПЗФ%), тобто відношення площі ПЗФ (SПЗФ) до 

загальної площі (Sзаг) певної території. Розраховується за формулою [94]: 

                                SПЗФ% = SПЗФ * 100 / Sзаг                                                      (1.2)   

Показник щільності об’єктів ПЗФ, тобто відношення загальної кількості ПЗО 

(N) в до загальної площі певної території (Sзаг). Розраховується за формулою [94]: 

                                               Н = N / Sзаг                                                    (1.3) 

Щільність об’єктів ПЗФ є показником, що визначає різноманітність природних 

ландшафтів та їх науково-пізнавальну цінність і, опосередковано, доступність для 

рекреантів [217]. 

Одним із показників якості природно-заповідної мережі регіону є індекс 

інсуляризованості території, який містить інформацію про розміри об’єктів ПЗФ та 

їхню стійкість. Саме коефіцієнтом інсуляризованості визначається якість природно-

заповідної мережі території. Інсуляризація – розпад єдиних природних масивів на 

невеличкі острівці. Індекс інсуляризованості (І) включає в себе два компоненти. 

Перший компонент (Іт) визначає співвідношення площі нестійких територій та 

об’єктів (Sі) до загальної площі ПЗФ на певній території (S). Другий компонент (Іn) 

враховує кількість нестійких об’єктів регіону (Nі) до загальної кількості заповідних 
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об’єктів регіону (N). В цілому індекс інсуляризованості території (І) обчислюється за 

такою формулою [94]: 

                                          І = (Sі / S + Nі / N) / 2                                             (1.4) 

До нестійких або інсуляризованих відносяться заповідні території площею до 

50 га. Значення даного індексу лежать в межах від 0 до 1. Встановлено, що чим вище 

значення індексу інсуляризованості, тим значнішу роль в загальній території, що 

розглядається, відіграють дрібні ділянки, що не мають екологічної стабільності [94].  

На другому етапі необхідно проаналізувати мережу ПЗФ регіону, визначаючи 

його територіальну (просторову) та функціональну структуру. Просторово-

функціональний аналіз ПЗФ – це аналіз просторового розміщення і функціонування 

природно-заповідних територій та об’єктів. Показниками виступають: 

функціональна структурованість; кількісний розподіл заповідних об’єктів за 

адміністративними районами; типологія адміністративних районів за часткою 

заповідних територій у загальній площі; коефіцієнт інсуляризованості у розрізі 

адміністративних районів. Варто зауважити, що деякі об’єкти ПЗФ розташовані в 

межах декількох адміністративно-територіальних одиниць. В результаті аналізу 

просторової організації мережі територій та об’єктів ПЗФ різних функціональних 

груп буде виокремлено базові наявні та перспективні заповідні об’єкти, що 

слугуватимуть основою формування певних рекреаційних комплексів.  

Для дослідження сучасного стану використання природоохоронних територій 

та об’єктів регіону в рекреаційній сфері вважаємо доцільним використати метод 

системного аналізу, що включає аналіз запропонованих нами елементів 

характеристики туристсько-рекреаційного використання категорій ПЗФ 

рекреаційного значення. Модель дослідження сформована 6 елементами, що 

взаємопов’язані та взаємно доповнюють один одного (рис. 1.5). 

Запропонована сукупність складових, на нашу думку, найповніше відображає 

стан туристсько-рекреаційного використання територій природоохоронних об’єктів. 

Дані елементи доцільно застосовувати для аналізу та характеристики здійснення 
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рекреаційної діяльності категорій ПЗФ, в межах яких дозволений розвиток туризму 

та рекреації і які володіють відповідними для організації цього виду діяльності 

передумовами та можливостями. В першу чергу, це стосується територій НПП і 

РЛП, або так званих природоохоронних рекреаційних установ, а також об’єктів ПЗФ 

інших категорій, на яких здійснюється або може здійснюватися рекреаційна 

діяльність. 

 

Рис. 1.5. Складові елементи дослідження стану туристсько-рекреаційного 

використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду* 

* Розроблено автором 

 

Першим кроком в цьому напрямку є детальний аналіз та оцінка природних 

ресурсів та умов, історико-культурної складової територій та об’єктів ПЗФ з метою 

визначення їх рекреаційного потенціалу. На організацію рекреаційної діяльності в 

межаж територій ПЗФ безпосередній вплив мають природні рекреаційні ресурси, 

зокрема рельєф, клімат, поверхневі води, рослинний та тваринний світ.  

Серед природних ресурсів вагому роль відіграє рельєф, насамперед суттєво 

впливаючи на просторову диференціацію кліматичних, біотичних та інших ресурсів, 

сприяючи формуванню, в залежності від ступеня розчленованості, пішохідного, 

водного та інших видів відпочинку, зумовлюючи естетичність території [123]. 

Клімат – один із провідних ресурсів, що зумовлює просторову організацію 

відпочинку. До основних кліматичних особливостей, що впливають на організацію 
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усіх видів рекреаційної діяльності, відносять температурний режим, вологість, 

кількість сонячних днів на рік, атмосферний тиск, режим вітрів, опади. Важливою 

складовою частиною природних рекреаційних ресурсів є водні ресурси, які 

включають в себе озера, річки, водосховища, ставки, які придатні для занять 

водними видами відпочинку та туризму, створюють можливість для водних видів 

спорту, купання, аматорського рибальства. У рекреації, оздоровленні та лікуванні 

важливу роль відіграють лісові ресурси, оцінка яких визначається показником 

лісистості, групою лісів, їх видовим складом, наявністю екзотичних рослин, 

типовістю або унікальністю природного комплексу, ступенем благоустрою лісових 

територій. Особливості рослинного та тваринного світу також впливають на 

організацію туристсько-рекреаційної діяльності в межах природоохоронних установ. 

Значну роль при організації туристсько-рекреаційної діяльності в межах ПЗФ 

відіграють також культурно-історичні рекреаційні ресурси. До туристських об’єктів, 

що мають культурну та історичну цінність, належать, зокрема, пам’ятки архітектури, 

соціально-культурні об’єкти. До культурних пам’яток, з погляду екотуризму, 

відносять етнографічні особливості місцевого населення, звичаї, традиції, 

особливість місцевої кулінарії, народні промисли, музичні традиції (традиційні пісні 

та танці), а також самобутню архітектуру, археологічні природні пам’ятки, музеї, що 

експонують предмети давніх цивілізацій та етнографічні музеї. Історико-культурна 

складова територій ПЗУ має дуже важливе значення в розвитку таких напрямків 

діяльності як організація музеїв та ескурсійно-історичних маршрутів. 

Науковці виділяють декілька підходів до вивчення рекреаційних ресурсів 

території. Зокрема, М. С. Мироненко, І. Т. Твердохлєбов [147] рекомендують 

комплексну рекреаційну оцінку природних і культурно-історичних ресурсів. Оцінку 

природно-ресурсного потенціалу для рекреації розглядали М. Г. Ігнатенко [98], М. П. 

Крачило [110].  

Ефективне використання туристсько-рекреаційних ресурсів природоохоронних 

територій передбачає розвиток відповідної інфраструктури, який можна розглядати 
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як додатковий соціально-економічний ресурс, що сприяє ефективному 

використанню основних ресурсів рекреації і туризму (рис. 1.6).  

 

Рис. 1.6. Складові елементи туристичної інфраструктури природно-

заповідних установ* 

* Розроблено автором для ПЗУ із використанням [247; 67] 

 

Природно-заповідні території мають значні можливості для розвитку різних 

видів туристичної і рекреаційної діяльності. На нашу думку, закріплена на 

нормативно-правовому рівні класифікація видів рекреаційної діяльності в межах 

природоохоронних територій не відповідає сучасному стану та перспективам 

туристсько-рекреаційного використання ПЗФ і потребує вдосконалення. 

Виокремлення форм та видів туризму в чистому вигляді є складним завданням, так 

як провести чітку межу між окремо взятими, тісно пов’язаними його видами просто 

неможливо, адже кожен із них є доповненням іншого. Нами пропонується виділити 

наступні види  та різновиди туристсько-рекреаційної діяльності в межах ПЗФ за 

трьома основними категоріями (рис. 1.7). Також здійснювані на природоохоронних  
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Рис. 1.7. Схема видів туристсько-рекреаційної діяльності в межах ПЗФ* 

* Розроблено автором  
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знайомство з місцевими звичаями, 

культурно-етнічний) 

 

Паломництво; релігійно-

архітектурний 

Сільський  

зелений 

туризм 

Пізнавальний 

відпочинок 

Екологічний туризм 

Водний туризм 

Пішохідний оглядовий; 

фотозйомка 

Заповідний туризм 

Надводний (риболовля, 

безмоторні човни, катамарани, 

байдарки); підводний (підводна 

археологія, підводне мисливство) 

 

ЗА ЦІЛЯМИ 

ТУРИЗМУ 

Орнітологічний; фітологічний; 

зоологічний; фотомисливство 

Лісовий туризм 
Оглядово-пізнавальний; спортивне 

орієнтування 

Науковий; спортивно-оздоровчий (спелеотуризм, гірський, екстремальний, 

водний, пішохідний, лижний, велосипедний, кінний, повітряний); 

етнокультурний; пригодницький; навчальний; екскурсійний; подієвий   

 

 

 

 

 

Релігійний туризм 

Історико-культурний; археологічний; 

музейний; геолого-географічний 

Пішохідний; водний; велосипедний; 

кінний; лижний; повітряний (повітряні 

кулі, парашутизм, дельтапланеризм); 

автомобільний; комбінований 

Лікувальна; оздоровча; спортивна; пізнавальна ЗА 

РЕКРЕАЦІЄЮ 

ЗА СПОСОБОМ ПЕРЕМІЩЕННЯ 
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територіях туризм та рекреацію можемо класифікувати за наступними ознаками: 

терміном подорожі (короткотривалий, середньотривалий, довготривалий); кількістю 

учасників (індивідуальний, груповий); віковими особливостями (дитячий, 

молодіжний, середнього віку, похилого віку); сезонністю (сезонний, постійний); 

організаційними особливостями (самодіяльний, плановий); особливостями 

розміщення рекреантів (готельного типу, не готельного типу) [135]. 

Основними видами туристично-рекреаційних послуг, які надають установи 

ПЗФ, є: екскурсії екологічними стежками, відвідання музеїв та еколого-

інформаційних центрів, любительська та спортивна рибалка, спуск річкою на 

плотах, човнах, прогулянки на велосипедах, конях тощо. Разом із традиційними 

видами відпочинку, на природоохоронних територіях розробляються нові 

туристичні напрямки: спостереження за птахами, інтерпретація природи, 

фотополювання, волонтерський туризм.  

Кількісні показники відвідувань ПЗУ загалом та окремо в межах конкретного 

природного об’єкта виступають важливим елементом в екологічному моніторингу 

територій ПЗФ. Використання показників відвідуваності того чи іншого ПЗО, 

термінів та мету перебування туристів дозволяє рівномірно розподіляти туристичні 

потоки по всій території ПЗУ. При цьому потрібно враховувати екологічні 

показники стану та структури кожного ландшафтного компонента, прирівнювати їх 

до нормативних показників пропускної місткості певної території [156]. Складність 

підрахунку відвідувачів ПЗУ полягає у тому, що більшість людей ніде не 

реєструються, оскільки являються індивідуальними відвідувачами з метою 

короткочасного відпочинку на природі або ж багатоденних походів. Достовірні 

статистичні дані наявні лише по категорії відвідувачів, перебування яких в межах 

природоохоронних територій документально зафіксоване (на вході чи при в’їзді, при 

оплаті послуг). 
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Варто зауважити, що за показниками ступеня розвитку інфраструктури та 

інтенсивності туристичного руху українські національні парки є двох типів – 

інтенсивного й екстенсивного туристичного освоєння. 

Для аналізу природних, історико-культурних рекреаційних ресурсів, а також 

показників інфраструктурного забезпечення та туристичного руху 

використовувалися методи оцінювання ресурсного потенціалу та статистичні методи 

відповідно. Складність реалізації розглянутих підходів полягає у важкості 

отримання первинної інформації через відсутність відповідних статистичних 

матеріалів, дефіцит інформації, особливо про обсяги та характер рекреаційних 

потоків. 

Управління рекреаційною діяльністю здійснюється на різних рівнях: 

міжнародному, державному, регіональному та місцевому. Досвід більшості країн 

вказує на необхідність наявності плану управління, програми розвитку рекреаційної 

діяльності, відділу туристсько-рекреаційної діяльності  в структурі адміністрації тієї 

чи іншої ПЗУ. 

Надзвичайно важливим завданням в рамках нашого дослідження є визначення 

перспектив туристсько-рекреаційного використання тих категорій ПЗФ регіону, які 

на даний момент практично не застосовуються з метою організації в їх межах 

рекреації та туризму, аналіз наявних проблем та перешкод рекреаційного 

використання природоохоронних територій досліджуваного нами регіону. 

Виявлення проблем здійснення туристсько-рекреаційної діяльності в межах ПЗФ 

регіону є необхідним для подальшого прийняття раціональних управлінських 

рішень, ефективного поєднання природоохоронної та рекреаційної складових. 

Четвертий етап (рекомендаційний) полягає у розробці науково обгрунтованих 

напрямів збалансованого туристсько-рекреаційного використання природно-

заповідного фонду. 

В межах дисертаційного дослідження активно використовувались методи, 

представлені у таблиці 1.10. 
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Таблиця 1.10 

Класифікація методів дослідження туристсько-рекреаційного 

використання природно-заповідного фонду регіону* 

Групи методів Методи дослідження 

Теоретичні Емпіричні 

Загальнонаукові Сучасні Традиційні 
Аналіз і синтез 

Дедукція та індукція 

Систематизації 

Структурно-логічне узагальнення 

Ретроспективний 

Джерелознавчий аналіз 

Описовий 

Статистичний 

Конкретно-наукові Міждисциплінарні Спеціальні 
Структурування даних Картографічний 

Порівняльно-географічний 

Конструктивно-логічний 

* Розроблено автором 

 

У будь-якому дослідженні обов’язковими є методи аналізу та синтезу. Метод 

аналізу передбачає розкладання об’єкта на складові частини для більш детального їх 

дослідження, а метод синтезу – отримання нового знання на основі узагальнення 

даних аналізу, формування цілісного уявлення про об’єкт дослідження. Методи 

аналізу і синтезу визначають послідовність дослідження. 

В ході дослідження аналіз і синтез доповнюють методи дедукції та індукції. 

Метод дедукції передбачає побудову висновків на основі аналізу узагальнених 

положень, направлених на отримання нового знання шляхом від загального до 

конкретного, а метод індукції – висновок на основі часткових суджень шляхом 

виявлення загального, спільного. Методи систематизації дають можливість виявити 

певний порядок у процесах та явищах, які досліджуються, встановити їх спільні та 

відмінні риси, систематизувати дані, виявити внутрішні особливості. Метод 

структурно-логічного узагальнення дозволяє побудувати логічну модель 

досліджуваного процесу, що характеризує його визначальні структурні підрозділи та 

функціональні зв’язки. Ретроспективний метод дозволив дослідити розвиток ПЗФ 

регіону за певний проміжок часу. Джерелознавчий аналіз полягає у відборі та аналізі 

літературних джерел, що тією чи іншою мірою стосуються об’єкта вивчення. 
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Описовий метод полягає в описі об’єкта дослідження. Статистичний метод 

передбачає використання статистичних даних, які дають можливість оцінити об’єкт, 

аналіз статистичної інформації. 

Структурування даних дозволяє упорядкувати однорідні, взаємопов’язані 

об’єкти за спільними ознаками шляхом поділу на групи. Картографічний метод 

використовувався для відображення просторових особливостей об’єкта дослідження 

за допомогою побудови картографічних робіт для аналізу просторових явищ. 

Застосування методу дозволяє відображати отримані результати у вигляді карт, 

картосхем, отримувати якісні та кількісні характеристики досліджуваних процесів. 

Збереження, обробку та візуалізацію інформації здійснено з використанням 

комп’ютерних програм Corel DRAW X5 та Adobe Photoshop CS5. Порівняльно-

географічний метод застосовувався на аналітичній стадії дослідження для оцінки 

стану туристсько-рекреаційного використання об’єктів ПЗФ регіону. Широке 

застосування у природничому знанні має конструктивно-логічний метод, де він став 

одним з основних чинників поєднання географічного знання в цілісну систему.    

 

Висновки до першого розділу 

 

1. Аналіз змісту понять, пов’язаних із охороною природи, рекреацією та 

природокористуванням, дозволив сформулювати авторське визначення 

природоохоронно-рекреаційного природокористування – комплекс заходів, 

пов’язаних із вивченням, охороною, раціональним використанням і відтворенням 

природних, історико-культурних та соціально-економічних ресурсів та умов 

природно-заповідних територій для задоволення рекреаційних потреб суспільства. 

2. Визначено, що туристсько-рекреаційне використання природно-заповідного 

фонду являє собою цілісний процес, що поєднує організацію туристсько-

рекреаційної діяльності на основі використання наявного потенціалу 

природоохоронних територій, задоволення потреб населення в межах природно-
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заповідного фонду за умови збереження їхніх природних комплексів через 

встановлення допустимих навантажень на дані ділянки суходолу і водного простору 

та дотримання режиму охорони навколишнього природного середовища під впливом 

зовнішніх чинників. Розроблено структурно-логічну схему туристсько-

рекреаційного використання територій та об’єктів ПЗФ. Визначено рекреаційний 

статус кожної із категорій ПЗФ. 

3. Обгрунтовано, що під рекреаційним навантаження на території та об’єкти ПЗФ 

слід розуміти показник безпосереднього впливу рекреантів та функціонування 

рекреаційного господарства на ландшафтні комплекси природоохоронних установ та 

обчислюється як кількість рекреантів, які відвідали певну ділянку (одиниця площі) 

природно-заповідної території за певний проміжок часу (одиниця часу). 

4. Запропоновано схему конструктивно-географічного дослідження туристсько-

рекреаційного використання природно-заповідного фонду регіону, яка включає в 

себе наступні етапи: організаційний, підготовчий, аналітичний, рекомендаційний. 

5. Запропоновано методику дослідження природно-антропогенних туристсько-

рекреаційних ресурсів на прикладі регіону, яка, за нашою пропозицією, повинна 

здійснюватися у два етапи: 1) оцінка ПЗФ регіону за допомогою визначення 

критеріїв та показників, які мають кількісне та якісне вираження: кількість територій 

та об’єктів ПЗФ, площа ПЗО, відсоток заповідності території, показник щільності 

об’єктів ПЗФ, індекс розчленованості (інсуляризованості) території; 2) аналіз мережі 

ПЗФ регіону, визначення його територіальної (просторової) та функціональної 

структури. 

6. Дослідження сучасного стану використання природоохоронних територій та 

об’єктів регіону в рекреаційній сфері пропонуємо здійснювати на основі аналізу 

елементів характеристики туристсько-рекреаційного використання категорій ПЗФ 

рекреаційного значення, які взаємопов’язані та взаємно доповнюють один одного: 

туристсько-рекреаційні ресурси, туристична інфраструктура, види туристсько-
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рекреаційної діяльності, туристсько-рекреаційні послуги, туристичний рух, 

управління рекреаційною діяльністю.  
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РОЗДІЛ 2 

СУЧАСНИЙ СТАН ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ 

ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ 

 

2.1. Природно-антропогенні туристсько-рекреаційні ресурси  

 

Північно-Західна Україна охоплює рівнинні простори Поліської низовини 

та Волинської височини. Помірно континентальний клімат з достатнім, а в деяких 

районах надмірним зволоженням зумовили формування на рівнинах природних 

комплексів мішаних лісів з дерново-підзолистими, сірими лісовими, іноді 

заболоченими грунтами. Північно-Західна Україна має значні природні рекреаційні 

ресурси. Досліджуваний нами регіон  один із найбагатших на водні та лісові 

ресурси. Тут густа річкова мережа, багато озер і боліт, великі запаси підземних вод, 

зосереджені значні масиви лісів Полісся [184; 185]. Особливе місце належить досить 

унікальним природно-заповідним територіям та об’єктам різного категоріального 

рівня та статусу, які, як зазначалось вище, і становлять основу природно-

антропогенних туристсько-рекреаційних ресурсів.  

Результати досліджень ПЗФ Волинської області різних років знаходимо у 

працях К. І. Геренчука, Ю. М. Грищенка, Ф. В. Зузука, Л. О. Коцун, І. П. Ковальчука, 

І. Я. Мисковець, О. В. Міщенко, Я. О. Мольчака, Т. С. Павловської, Н. А. Тарасюк, 

В. О. Фесюка, М. В. Химина  [68; 102; 107; 155; 184; 186;  228] та ін., Рівненської  Т. 

Л. Андрієнко, Г. М. Антонової, Ю. М. Грищенка, М. М. Гуйдаша, П. Д. Колодича, І. 

М. Коротуна, Л. К. Коротун, А. Й. Меремінського, О. І. Токара, М. В. Химина, А. Ю. 

Якимчук  тощо [70; 105; 187; 221; 228].   

Північно-Західна Україна є одним з регіонів країни, багатих на природне та 

ландшафтне різноманіття. Перспективи і потенційна успішність туристсько-

рекреаційного використання ПЗФ безпосередньо залежить від рівня розвитку мережі 

природоохоронних територій, які використовуються або можуть використовуватися 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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для туризму та рекреації. На території Північно-Західної України створена та існує 

мережа ПЗФ, до якої станом на 01.01.2016 року віднесено 698 територій та об’єктів 

загальною площею 420,5 тис. га, в тому числі 53 об’єкти загальнодержавного 

значення площею 197,6 тис. га і 645 об’єктів місцевого значення площею 222,9 тис. 

га. (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Розподіл територій та об’єктів ПЗФ Північно-Західної України за їх 

статусом станом на 01.01.2016 року* 

Природно-

заповідні території 

та об’єкти 

Волинська область Рівненська область Всього 

Кількість Площа, 

тис. га 

Кількість Площа, 

тис. га 

Кількість Площа, 

тис. га 

Загальнодержавного 

значення 

26 132,7 27 64,9 53 197,6 

Місцевого значення 362 106,3 283 116,6 645 222,9 

Разом 388 239,0 310 181,5 698 420,5 

* Розраховано автором за [82; 83]  

Відсоток заповідності для території Північно-Західної України становить 

10,4% від площі регіону (4019,5 тис. га). Це відносно високий відсоток заповідності 

порівняно з середнім показником по Україні  6,08 % [3]. Водночас площа ПЗФ у 

Північно-Західній Україні є недостатньою і залишається меншою, ніж у більшості 

країн Європи, де середній відсоток заповідності становить 15%.    

Показник щільності об’єктів ПЗФ на території Північно-Західної України 

становить 1,66 об’єкта/100км². Середнє значення показника щільності об’єктів ПЗФ 

по Україні 1,08 об’єкта/100км² [103]. 

Оцінка ПЗФ Північно-Західної України в розрізі одиниць адміністративно-

територіального устрою представлена у Додатку В. Показники розрахунків індексу 

інсуляризованості відрізняються в межах територій районів регіону. В цілому для 

території Північно-Західної України індекс інсуляризованості складає 0,31, тобто 

більше половини природно-заповідних об’єктів мають невелику площу (S<50 га) 
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(табл. 2.2). Це відносно невисокий показник, проте він показує, що на території 

даного регіону мають місце екологічно нестабільні незначні за площею ПЗО, що не 

виконують свої функції. Найкраще ситуація склалась на території Іваничівського 

району Волинської області, де інсуляризація дорівнює 0, що свідчить про відсутність 

ПЗО з площею менше 50 га. У Демидівському районі Рівненської області ситуація 

протилежна – індекс інсуляризованості дорівнює 1, тобто ПЗФ даного району 

складається лише з дрібних ПЗО і є екологічно нестійкими (Додаток В). Зважаючи 

на це, можемо констатувати значну розчленованість ПЗФ Північно-Західної України. 

Таблиця 2.2 

Показники розрахунків індексу інсуляризованості в межах 

адміністративних областей Північно-Західної України* 

Одиниці 

адміністративно-

територіального 

устрою 

 

Площа 

територій 

та об’єктів 

ПЗФ, га 

Кількість 

заповідних 

об’єктів 

Площа 

нестійких 

територій 

та об’єктів 

ПЗФ, га 

Кількість 

нестійких 

заповідних 

об’єктів 

Індекс 

інсуляризованості 

Волинська 

область 

239014,54 388 2476,73 230 0,30 

Рівненська 

область 

181530,22 310 2229,32 197 0,32 

Всього по 

регіону 

420544,76 698 4706,05 427 0,31 

*Розраховано автором на основі [88]  та матеріалів Державного управління екології та 

природних ресурсів у Волинській області 

Згідно з природоохоронним законодавством на території України існує 11 

категорій та об’єктів ПЗФ, з яких 10 представлені на території дослідження: 2 

природні заповідники, 4 національні природні парки, 3 регіональні ландшафтні 

парки, 346 заказників, 191 пам’ятка природи, 1 дендрологічний парк, 1 зоологічний 

парк, 124 заповідних урочища, 1 ботанічний сад, 25 парків-пам’яток садово-

паркового мистецтва (табл. 2.3). Таким чином, ПЗФ Північно-Західної України 

представлений практично усіма категоріями заповідних територій, за винятком 

біосферних заповідників. Найбільшу частку у структурі ПЗФ регіону за кількістю 

об’єктів займають заказники та пам’ятки природи. Найменшою кількістю об’єктів у 
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Північно-Західній Україні представлені такі категорії ПЗФ як дендрологічні парки, 

зоологічні парки та ботанічні сади – по одному. Водночас найбільшу площу в 

структурі ПЗФ регіону займають заказники, національні природні парки, регіональні 

ландшафтні парки та природні заповідники. 

Таблиця 2.3 

Розподіл територій та об’єктів ПЗФ Північно-Західної України за 

категоріями станом на 01.01.2016 року* 

Категорії об’єктів 

ПЗФ 

Волинська 

область 

Рівненська  

область 

Всього 

К-кість Площа, га К-кість Площа, га К-кість Площа, га 

Природні 

заповідники 

1 2975,70 1 42289 2 45264,7 

Національні 

природні парки 

3 121767,84 1 5448,3 4 127216,14 

Регіональні 

ландшафтні парки 

- - 3 58708 3 58708 

Заказники 221 98514,35 125 70607,3 346 169121,65 

Пам’ятки природи 124 577,80 67 814,62 191 1392,42 

Дендрологічні 

парки 

- - 1 29,5 1 29,5 

Зоологічні парки - - 1 11,6 1 11,6 

Заповідні урочища 27 15060,12 97 3454,9 124 18515,02 

Ботанічні сади 1 10,00 - - 1 10,00 

Парки-пам’ятки 

садово-паркового 

мистецтва 

11 108,99 14 167 25 275,99 

Разом 388 239014,54 310 181530,22 698 420544,76 

* Розраховано автором за [82; 83] 

 

 Природно-заповідні об’єкти розміщені по території Північно-Західної України 

нерівномірно. За відсотком заповідності показники по районах також значно 

відрізняються. Так, на території Волинської області найвищий відсоток заповідності 

спостерігається у північних районах (Шацький – 66,5% та Любешівський – 30,7%), а 

також Ківерцівському (39,0%), що зумовлено розташуванням тут національних 

природних парків. У південних районах  Луцькому, Горохівському та 

Рожищенському, які характеризуються найбільшим ступенем антропогенного 
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перетворення ландшафтів за рахунок тривалої історії освоєння порівняно родючих 

земель, відсоток заповідності є найнижчим. Щодо кількості об’єктів та територій 

ПЗФ серед адміністративних районів Волинської області, то найбільшу мають 

Маневицький (55), Ківерцівський (53) та Камінь-Каширський (43) райони, на 

теренах яких зосереджено найбільше малозмінених водно-болотних, лісових масивів 

та озер. Найменша кількість об’єктів і територій ПЗФ характерна для 

Рожищенського (11), Горохівського (10) та Іваничівського (3) районів (табл. 2.4), 

характерною ознакою яких є високий ступінь господарського освоєння. 

Таблиця 2.4 

Території та об’єкти ПЗФ Волинської області в розрізі одиниць 

адміністративно-територіального устрою*  

Одиниці адміністративно-

територіального устрою  

(район, місто) 

Площа 

району, 

міста,  

тис. га 

Кількість 

заповідних 

об’єктів 

Площа 

територій та 

об’єктів 

ПЗФ, тис. га 

Природно-

заповідний 

фонд, % 

Володимир-Волинський 103,9 17 3,7 3,5 

Горохівський 112,2 11 3,5 3,1 

Іваничівський 64,2 3 2,9 4,5 

Камінь-Каширський 174,9 43 12,2 6,9 

Ківерцівський 141,4 53 55,2 39,0 

Ковельський 173,3 30 6,4 3,6 

Локачинський 71,5 17 5,5 7,6 

Луцький 97,3 18 3,2 3,2 

Любешівський 144,8 26 44,5 30,7 

Любомльський 148,9 27 5,9 3,9 

Маневицький 226,0 55 13,1 5,7 

Ратнівський 143,7 26 11,3 7,8 

Рожищенський 92,8 11 0,7 0,75 

Старовижівський 112,2 23 6,8 6,0 

Турійський 120,0 15 12,0 10,0 

Шацький 75,1 13 50,0 66,5 

м. Володимир-Волинський 1,6 - - - 

м. Ковель 4,7 - - - 

м. Луцьк 4,2 1 0,1 2,3 

м. Нововолинськ 1,7 - - - 

Всього по області 2014,4 388 239 11,9 

* Розраховано автором на основі [82] та матеріалів  Державного управління екології та 

природних ресурсів у Волинській області 
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У Рівненській області найвищий відсоток заповідності спостерігається на 

теренах північних адміністративних районів (Зарічненського – 25,2% та 

Дубровицького  15%), що належать до Поліського краю зони мішаних хвойно-

широколистяних лісів, а також Здолбунівського (40,7%) району, розташованого у 

Західноукраїнській лісостеповій фізико-географічній провінції. У Млинівському, 

Корецькому та Демидівському районах, які територіально розміщені в межах 

Західноукраїнського краю зони широколистяних лісів, відсоток заповідності є 

найнижчим (від 0,26 до 0,58%). Щодо кількості об’єктів та територій ПЗФ серед 

адміністративних районів області, то найбільшу мають Здолбунівський (35), 

Рокитнівський (29) та Костопільський (29) райони. Найменша кількість об’єктів і 

територій ПЗФ характерна для Острозького (12), Демидівського та Корецького (по 5) 

районів (табл. 2.5). 

З цього випливає, що існуюча мережа територій та об’єктів ПЗФ Північно-

Західної України має істотні відмінності у межах адміністративних областей, у 

зв’язку з чим є неоднорідною в просторово-функціональному відношенні. Так, у 

шістнадцяти адміністративних районах Північно-Західної України (50%) у 

функціональній структурі ПЗФ переважає поєднання чотирьох заповідних категорій 

із одинадцяти існуючих в Україні. 

Таблиця 2.5 

Території та об’єкти ПЗФ Рівненської області в розрізі одиниць 

адміністративно-територіального устрою* 

Одиниці 

адміністративно-

територіального 

устрою  

(район, місто) 

 

Площа 

району, міста, 

тис. га 

 

Кількість 

заповідних 

об’єктів 

 

Площа 

територій та 

об’єктів ПЗФ, 

тис. га 

 

Природно-

заповідний 

фонд, % 

1 2 3 4 5 

Березнівський 171,4 25 19,7 11,4 

Володимирецький 194,6 18 19,2 9,8 

Гощанський 69,2 17 0,7 1 

Демидівський 37,7 5 <0,1 0,26 

Дубенський 120 17 2,7 2,25 
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Закінчення таблиці 2.5 
1 2 3 4 5 

Дубровицький 182 17 27,3 15 

Зарічненський 144,2 16 36,4 25,2 

Здолбунівський 66 35 26,9 40,7 

Корецький 72 5 0,3 0,41 

Костопільський 149,6 28 1,8 1,2 

Млинівський 102 14 0,6 0,58 

Острозький 70 12 3,9 5,5 

Радивилівський 74,5 23 1,1 1,4 

Рівненський 119,7 27 1,0 0,83 

Рокитнівський 235,4 29 27,0 11,4 

Сарненський 196,8 25 12,8 6,5 

м. Острог 1,1 2 0,007 0,63 

м. Рівне 5,9 3 0,05 0,84 

Всього по області 2005,1 310 181,5 9,05 

* Розраховано автором на основі даних Департаменту екології та природних ресурсів 

Рівненської облдержадміністрації [88]  

У семи адміністративних районів (21,9%) функціональна структура ПЗФ 

представлена поєднанням трьох заповідних категорій. Ще чотири адміністративні 

райони (12,5%) мають поєднання двох заповідних категорій. Територія двох 

адміністративних районів (6,25%) характеризується поєднанням п’яти заповідних 

категорій, ще двох (6,25%) – шести. В Іваничівському районі (3,1%) ПЗФ 

представлений тільки однією категорією заповідання (табл. 2.6). Зважаючи на це, 

рівень функціональної структурованості мережі територій та об’єктів ПЗФ Північно-

Західної України на рівні адміністративних районів є низьким.  

Таблиця 2.6 

Особливості розподілу просторово-функціональної структури ПЗФ 

Північно-Західної України  

(за адміністративним поділом, станом на 01.01.2016 р.) 

Одиниці 

адміністративно-

територіального 

устрою 

Кількість категорій заповідання в адміністративних районах, 

од. 

 

Всього 

шести п’яти чотирьох трьох двох однієї  

Волинської області   1 8 2 4 1 16 

Рівненської області 2 1 8 5   16 

Всього по регіону 2 2 16 7 4 1 32 
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Типологія адміністративних районів Північно-Західної України за кількістю 

заповідних об’єктів засвідчує, що найпоширенішу типологічну структуру формують 

райони з кількістю заповідних об’єктів від десяти до дев’ятнадцяти (загалом 

чотирнадцять районів). Чисельною (10) є також типологічна структура районів з 

кількістю заповідних об’єктів у межах 20-29 (табл. 2.7). 

Таблиця 2.7 

Кількість заповідних об’єктів в адміністративних районах  

Північно-Західної України (станом на 01.01.2016 р.) 

 

АТО* 

Кількість і % заповідних об’єктів в адміністративних районах, од. 

 
<10 % 10-19 % 20-29 % 30-39 % 40-49 % 50-59 % 

Волинської  

області  

1 6,25 7 43,75 4 25 1 6,25 1 6,25 2 12,5 

Рівненської  

області 

2 12,5 7 43,75 6 37,5 1 6,25 - - - - 

Всього по 

регіону 

3 9,375 14 43,75 10 31,25 2 6,25 1 3,125 2 6,25 

* АТО – адміністративно-територіальні одиниці 

 

Проводячи ранжирування 32 районів Північно-Західної України, визначено, 

що у територіальному відношенні кількість заповідних об’єктів розподілено так: 

а) до 10 заповідних об’єктів (3 райони, 9,375% від загальної кількості); 

б) 10-15 заповідних об’єктів (6 районів, 18,75% від загальної кількості); 

в) 16-20 заповідних об’єктів (8 районів, 25% від загальної кількості); 

г) 21-25 заповідних об’єктів (4 райони, 12,5% від загальної кількості); 

д) 26-30 заповідних об’єктів (7 районів, 21,875% від загальної кількості); 

е) 31-35 заповідних об’єктів (1 район, 3,125% від загальної кількості); 

ж) 36 і більше заповідних об’єктів (3 райони, 9,375% від загальної кількості). 

Особливості функціонально-просторового розподілу ПЗФ досліджуваного 

регіону по областях відображено у Додатку Д, для регіону в загальному – у таблиці 

2.8. 
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Таблиця 2.8 

Функціонально-просторовий аналіз природно-заповідного фонду 

Північно-Західної України (за площею) 

Площа, га ПЗ НПП РЛП Заказ-

ники 

ПП ДП ЗП ЗУ БС ППСПМ Всього 

<1    2 89   2  1 94 

1-5    8 48   30  4 90 

5,1-10    29 25   25 1 8 88 

10,1-25    41 17  1 25  10 94 

25,1-50    42 4 1  11  2 60 

50,1-100    42 7   13   62 

100,1-250    62 1   9   72 

250,1-500    37    5   42 

500,1-1000    37    1   38 

1000,1-2500    30    1   31 

2500,1-5000 1   13    1   15 

5000,1-10000  1  3    1   5 

10000,1-25000   3        3 

25000,1-50000 1 3         4 

Всього 2 4 3 346 191 1 1 124 1 25 698 

Примітка: ПЗ – природний заповідник; НПП – національний природний парк; РЛП – 

регіональний ландшафтний парк; ПП – пам’ятка природи; ДП – дендрологічний парк;  ЗП – 

зоологічний парк; ЗУ – заповідне урочище; БС – ботанічний сад; ППСПМ – парк-пам’ятка садово-

паркового мистецтва 

Проводячи ранжирування 32 адміністративних районів Північно-Західної 

України (за запропонованими автором критеріями), встановлено, що рівень 

заповідності досліджуваної території (% ПЗФ від загальної площі району) 

наступний: 

а) кризовий – до 1% (6 районів, 18,75% від загальної кількості); 

б) дуже поганий – від 1,01% до 2% (2 райони, 6,25% від загальної кількості); 

в) поганий – від 2,01% до 3% (1 район, 3,125% від загальної кількості); 

г) дуже низький – від 3,01% до 4% (5 районів, 15,625% від загальної кількості); 

д) низький – від 4,01% до 5% (1 район, 3,125% від загальної кількості); 

е) задовільний – від 5,01% до 8% (7 районів, 21,875% від загальної кількості); 

ж) оптимальний – від 8,01% до 15% (5 районів, 15,625% від загальної кількості); 

з) високий – понад 15,01% (5 районів, 15,625% від загальної кількості). 
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Заповідність адміністративних районів досліджуваного регіону відображено на 

рис. 2.1. 

 

Рис. 2.1. Заповідність адміністративних районів Північно-Західної України 

 

Зі всіх адміністративних районів Північно-Західної України найвищі 

показники інсуляризованості (0,49–1,0) характерні для Гощанського, Рівненського, 

Млинівського, Рокитнівського та вищезгаданого Демидівського районів Рівненської 

області, тобто у межах цих територій ПЗФ є більш розчленованим, а отже більшою є 

частка природоохоронних територій невеликої (до 50 га) площі, що свідчить про 

неоптимально сформовану природно-заповідну мережу. Водночас найнижчі (0,0–
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0,17) показники інсуляризованості характерні для Іваничівського, Зарічненського, 

Любешівського та Острозького районів регіону (рис. 2.2), тому природно-заповідна 

мережа тут сформована найкраще.  

 

Рис. 2.2. Індекс інсуляризованості ПЗФ Північно-Західної України 

 

Аналізуючи просторово-функціональну структуру ПЗФ регіону, встановлено, 

що вона не є оптимальною, що підтверджується невисоким і непропорційним 

ступенем заповідності досліджуваної території та незначною кількістю 

природоохоронних об’єктів поліфункціонального значення.    
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Просторово-функціональний аналіз структури територій та об’єктів ПЗФ 

регіону свідчить про: 

1) низьку частку природоохоронних об’єктів поліфункціонального значення із 

суворим режимом заповідності (природний заповідник); 

2) невисоку частку заповідних територій поліфункціонального призначення 

(НПП, РЛП). Створення об’єктів даних категорій заповідання забезпечило б 

оптимальну репрезентативність ландшафтів та дозволило б оптимізувати мережу 

природоохоронних територій, на базі яких можна здійснювати туристсько-

рекреаційну діяльність; 

3) у структурі ПЗФ регіону знаходиться значна кількість дрібних заповідних 

об’єктів (427) площею до 50 га, що становить 61% від загальної кількості 

природоохоронних об’єктів. Вони носять острівний, локалізований характер і не 

можуть повною мірою забезпечити збереження ландшафтного різноманіття; 

4) значні диспропорції функціональної структури, кількості, площ природно-

заповідних об’єктів і територій в розрізі адміністративно-територіальних одиниць 

регіону. 

Таким чином, ПЗФ Північно-Західної України є надзвичайно багатим, 

різноманітним і може задовольнити будь-які науково-пізнавальні, естетичні, 

оздоровчі та рекреаційні потреби. Проте, майже не проводиться аналіз ПЗФ регіону 

на відповідність територіям рекреаційного призначення. Основними територіями 

здійснення туристсько-рекреаційної діяльності в межах ПЗФ регіону виступають 

національні природні парки, використання яких є важливою умовою розвитку 

рекреаційного природокористування в регіоні.  
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2.2. Туристсько-рекреаційне використання національних природних 

парків  

 

Шацький національний природний парк (ШНПП) розташований у північно-

західній частині Волинської області на Головному Європейському вододілі басейнів 

Чорного і Балтійського морів на території Шацького адміністративного району. 

ШНПП утворено в 1983 р. з метою збереження, відтворення та раціонального 

використання унікальних поліських природних комплексів Шацького поозер`я, які 

мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, 

еколого-освітню та естетичну цінність. Площа парку становить 48977 га (65,3% 

площі Шацького району та 2,4% Волинської області). ШНПП межує на північному 

заході та півночі – з Республікою Білорусь, на заході – з Польщею [106; 180]. 

Рекреаційному освоєнню ШНПП в першу чергу сприяють його природні 

особливості. Геоморфологічна будова території відображає поєднання різних типів 

рельєфу. Рельєф рівнинний з незначним нахилом поверхні на північ і висотою над 

рівнем моря 160-180 м. Тут виділяють Ростанську (інтенсивне розчленування 

рельєфу), Шацьку (значне поширення карсту) та Положівську (заболочуваність і 

заторфованість) блокові морфоструктури. Клімат наближається до помірно-

морського клімату Західної Європи. Середньорічна температура становить +7,5°С, 

середній максимум температури повітря в липні  +23,5°С а середній мінімум  у 

січні (-6,7°С). Сереньорічна відносна вологість повітря становить 77%. У середньому 

за рік випадає 535,6 мм опадів. На території парку знаходиться 23 озера загальною 

площею близько 7 тис. га, найбільшими з яких є Світязь (2622 га, глибиною 58,4 м), 

Пулемецьке (1568 га), Луки (673 га), Люцимер (430 га). Природні умови 

обумовлюють поширення на території ШНПП таких типів берегів: піщані, піщано-

галькові, торфово-піщані, торфові (високі), торфові (низькі) та сплавинні. Береги 

озер Світязь та Пісочне – основні рекреаційні дестинації парку. Річкова сітка 

слаборозвинена, представлена річками Прип’ять і Західний Буг та їх притоками 
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(Копаївка, Рита). На території ШНПП наявні бальнеологічні ресурси – лікувальні 

грязі та мінеральні води озера Світязь. Особливості геолого-геоморфологічної 

будови, гідрологічних та кліматичних умов вплинули на характер рослинності 

Шацького поозер’я. Переважаючим типом рослинності є ліси, які займають 56,1 % 

площі парку, а основними лісоутворюючими породами є сосна звичайна, вільха 

чорна, береза повисла. Серед лісів 16 % – березові, 62 %  соснові. Сучасний 

рослинний покрив території ШНПП відзначається мозаїчністю та неабияким 

різноманіттям: луки займають 3600 га, болота – 1300 га, водойми – 6900 га. В 

сучасних межах парку зареєстровано зростання 801 виду вищих судинних рослин, 

фауна представлена типовими поліськими видами Західного зоогеографічного 

району. До Зеленої книги України занесено 14 рослинних угруповань, до Червоної 

книги України – 28 видів флори і 33 види фауни, а до Європейського червоного 

списку – 1 і 5 видів відповідно [106; 180; 197; 239; 240; 248; 251].  

Невід’ємною складовою частиною комплексу туристсько-рекреаційних 

ресурсів є історико-культурні об’єкти. На території ШНПП розташовано 4 пам’ятки 

архітектури, з них дві національного значення, 30 історико-археологічних пам’яток, 

8 пам’яток історії, 1 пам’ятка мистецтва. Значний інтерес у проведенні екскурсії 

еколого-пізнавальних стежок парку відіграють різноманітні об’єкти архітектури та 

пам’ятки історії. До пам’яток архітектури місцевого значення належить комплекс 

поміщицької садиби Гутовських XIX–XX ст. Пам’ятники архітектури на території 

національного парку представлені церквами (Свято-Казанська церква (1890 р.) у с. 

Піща, церква Різдва Пресвятої Богородиці (1839 р.) смт Шацьк, церква Святої і 

Праведної Анни у с. Мельники, Петропавлівська церква (1846 р.) у селі Світязь) 

[160; 248].  

В межах ШНПП, крім охорони та збереження унікальних природних 

комплексів, організовано туристичну інфраструктуру як для короткочасного, так і 

для стаціонарного відпочинку. ШНПП характеризується інтенсивним рекреаційним 

освоєнням. Тут на узбережжях двох озер розвинута мережа закладів розміщення 
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туристів. Туристична інфраструктура ШНПП налічує 60 одиниць колективних 

закладів розміщення, з них 45 спеціалізовані [197].  Основу санаторно-курортних та 

оздоровчих закладів ШНПП становлять розташовані на березі озера Світязь 

пансіонат «Шацькі озера» [168] місткістю 486 місць і низка лікувально-оздоровчих 

закладів для 3967 осіб та Волинський обласний санаторій «Лісова пісня» [42] 

місткістю 440 місць та заклади відпочинку на 860 місць, що знаходяться на 

узбережжі озера Пісочне.  

Окрім двох великих оздоровчих закладів, рекреаційну інфраструктуру ШНПП 

також складають чотири облаштовані зони відпочинку (табл. 2.9), які доповнюються 

розгалуженою мережею малоформатних нічліжних закладів, закладів харчування, 

торгівлі та транспортного обслуговування, що надають відповідно нічліжні послуги, 

послуги харчування, транспортні та екскурсійні. 

У зоні стаціонарної рекреації озер Світязь і Пісочне сконцентровано також 6 

спортивно-оздоровчих та дитячих таборів, 7 стаціонарів наукових установ. Для 

ознайомлення відвідувачів з природою парку на його території створено Візит-

центр, оформлені інформаційні пункти, а для короткочасної зупинки і відпочинку 

обладнані рекреаційні пункти. По всій довжині екологічних стежок встановлені 

яскраві аншлаги для ознайомлення з природоохоронним режимом парку, 

особливостями його природних екосистем та видовим багатством флори та фауни. 

Для любителів відпочинку в наметах обладнані наметові містечка «Незабудка» та 

«Запісочне» [248]. 

Інженерна інфраструктура в межах парку представлена переважно системами 

водопостачання й водовідведення, енергопостачання, газопостачання, побутової та 

зливової каналізації, телефонного зв’язку. Дорожня інфраструктура 

характеризується функціонуванням 139,1 км доріг загального користування, у тому 

числі державного міжнародного значення Піща Шацьк Павлівка  16,5 км, 

обласного значення – 20,0 км, місцевого – 102,6 км [239]. 
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Таблиця 2.9 

Характерні особливості функціонування рекреаційних зон ШНПП* 

Зона відпочинку Характерні особливості функціонування 

«Гряда» Основна об’ємно-просторова домінанта рекреаційних масивів, яка виконує функції 

рекреаційного центру ШНПП. Вона розташована на північно-східному та східному 

узбережжі оз. Світязь на території смт Шацьк на відстані 1 км від автодороги 

Любомль Шацьк Піща. Територія зони займає площу 28,25 га. Основна частина її зайнята 

базами відпочинку – 20,0 га, решта – установами соціально-культурного обслуговування, 

зеленими насадженнями загального користування, пляжами. Протяжність берегової смуги 

становить 2,19 км. Основними недоліками існуючої зони відпочинку є невисокий ступінь 

комфортності та благоустрою, недостатній рівень соціально-культурного обслуговування. 

Відсутня централізована мережа водопостачання, окрім окремих територій зони, яких 

обслуговують чотири свердловини. Бази розміщені, в основному, в некапітальних і старих 

будівлях, які потребують реконструкції або зносу. У зоні відпочинку відсутнє чітке 

зонування, стихійно організовано пляж, культурно-побутове обслуговування, відсутні 

спортивні майданчики 

«Світязь» Розташована вздовж південного узбережжя оз. Світязь, багата на природні піщані пляжі, 

місцями покриті трав’яною рослинністю, дно озера піщане з поступовим пониженням 

глибини. Зона виділяється як одне ціле, хоча формувалась у межах існуючого населеного 

пункту з урахуванням вже існуючої забудови. Тому вона не має єдиного прилеглого до всіх 

закладів відпочинку громадського центру, хоча таким вважається мережа кафе-барів, 

магазинів й інших закладів обслуговування. Загальна площа під закладами відпочинку 

становить 8,37 га. Зона відпочинку розташована у сприятливому для подальшого розвитку 

її інфраструктури архітектурному середовищі, але в окремих випадках додатково потребує 

каналізування, водопостачання, зовнішнього освітлення та благоустрою території кожного 

закладу відпочинку, пляжів і зв’язків між ними, що підняло б культурно-побутовий рівень 

як для відпочинку, так і проживання місцевого населення 

«Урочище 

Гушове» 

Розташована за межами села Світязь на території Світязької сільської ради на південно-

західному узбережжі озера Світязь. Загальна площа під закладами відпочинку становить 

54,5 га.  Прекрасні природні піщані пляжі, поступово понижене дно озера, прилягаючі 

лісові масиви створюють сприятливі умови для відпочинку дітей. Тут розміщені заклади 

відпочинку для дітей та молоді. Площа парку короткочасного відпочинку становить 11,1 

га, рекреаційного лісу – 3,5 га, лісопарку – 148 га 

«Пісочне» Розміщується на південно-східному узбережжі оз. Пісочне, на якому дуже чиста цілюща 

вода, піщане дно, піщані пляжі, лісові оточення з високими фітонцидними властивостями. 

Тут функціонує рекреаційний пункт «Перемут», на південному заході рекреаційної зони  

Волинський санаторій «Лісова пісня» загальнооздоровчого профілю та інші заклади 

відпочинку вищих навчальних закладів м. Львова загальною площею 28,46 га. Площа 

парку короткочасного відпочинку становить 7,8 га, рекреаційного лісу – 5,6 га, лісопарку – 

465,5 га 

* Розроблено автором на основі [197; 198; 240; 248] 

 

Важливим засобом здійснення туристсько-рекреаційної діяльності є 

організація еколого-пізнавальних стежок і туристичних маршрутів. Екологічні 

стежки розраховуються як на дорослих, так і на дітей. Вони мають різне 

спрямування та організацію. Для пересічного рекреанта для відпочинку, 

оздоровлення та пізнання ШНПП може запропонувати три екологічні стежки 
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(Додаток Е). Еколого-пізнавальні стежки мають сприятливе розміщення і активно 

використовуються відпочиваючими та туристами. У сучасних умовах на території 

парку сформовано низку туристичних маршрутів регіонального й міжнародного 

значення (Додаток Ж). 

На території ШНПП туристсько-рекреаційна діяльність здійснюється за 

такими основними видами: екскурсії маркованими екологічними стежками з 

короткостроковим відпочинком (розбиття наметів і розкладання вогнищ у 

спеціально відведених місцях); науково-пізнавальний туризм; піший спортивно-

оздоровчий туризм; прогулянки, подорожі на велосипедах; прогулянки, подорожі на 

конях; водний екотуризм; любительське і спортивне рибальство [65], 

загальнооздоровчий відпочинок (пішохідні прогулянки, купально-пляжний туризм), 

пляжний відпочинок, водолікування, санаторне лікування. Відпочинок, в основному, 

проходить на озерних комплексах і в незначній мірі в лісових екосистемах [248]. 

Туристсько-рекреаційні ресурси ШНПП дають змогу диверсифікувати види й 

форми рекреації та туризму, зокрема розвивати міжнародний туризм (за активного 

залучення інвестицій, у т. ч. іноземних, і вдосконалення відповідної 

інфраструктури). Для відвідувачів ШНПП можливе поєднання названих видів 

туризму із пізнавальним (відвідини історико-культурних, архітектурних пам’яток 

тощо) і релігійно-паломницьким (монастирі та церкви Волині). На Шацьких озерах 

активно пропагується сімейний відпочинок, коли кожен із членів родини може 

знайти заняття за інтересами: як дорослі (риболовля на озерах, більярд, тир, 

настільний теніс, сауна), так і діти (дитячі кімнати й відпочинкові зони). У нинішніх 

умовах активно розвивається екологічний туризм [106]. Великою популярністю 

серед відвідувачів НПП користується як літня, так і зимова риболовля. Впродовж 

літньо-осіннього сезону тут дозрівають різноманітні ягоди: чорниця, малина, ожина, 

брусниця, журавлина. Грибний сезон розпочинається в серпні-вересні і триває до 

листопада. У лісових масивах зростає близько 70 видів їстівних грибів [248]. 
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Територія ШНПП має усі ресурси для розвитку зеленого, пішохідного, 

лижного, пізнавального, водного та утилітарного відпочинку. Сучасний купально-

пляжний відпочинок зосереджує велику кількість відпочиваючих на незначній 

території, що призводить до рекреаційної дигресії цих комплексів. Значний 

потенціал території полягає й у розвитку агротуризму, що при обґрунтованому 

впровадженні покращить соціально-економічне становище місцевого населення та 

зменшить потребу у будівництві нових рекреаційних закладів. Територія парку 

відзначається високою придатністю для зимових видів відпочинку, а враховуючи те, 

що сніговий покрив сприяє захисту довкілля, тут можна проводити лижні екскурсії. 

Зимові види туризму сприяли б функціонуванню туристичного сектору і в зимовий 

період, що дало б додаткові економічні надходження [16]. 

В ШНПП здебільшого розвиваються лікувально-оздоровчий і пізнавальний 

види туризму. Серед пізнавальних форм екотуризму в ШНПП активно розвивається 

орнітологічний туризм. Сьогодні на території парку є дві орнітологічні вежі на 

берегах озер Пулемецьке та Перемут. Тут проведено низку експериментальних 

екскурсій з орнітотуризму, у яких взяли участь туристські фірми Польщі, 

Німеччини, Швейцарії [153].  

Важливе місце в рекреаційному використанні парку займають об’єкти ПЗФ, 

які знаходяться на території ШНПП. Тут наявні чотири ботанічні пам’ятки природи, 

які дозволяють тут розвивати природничий туризм (ботанічна пам’ятка природи 

місцевого значення «Дуб-велетень», «Сосна і дуб-1», «Сосна і дуб-2», «Дуб-

велетень-2»). Також у парку знаходиться зоологічна пам’ятка природи місцевого 

значення «Озеро Климівське», гідрологічні пам’ятки природи «Болото Луки», 

«Болото Піддовге-Підкругле», «Болото Мелеване». 

Для ШНПП характерне недостатнє використання природних і культурних 

ресурсів для розвитку таких форм туризму, як екологічний, сільський, краєзнавчий, 

що найбільшою мірою відповідають вимогам сталого туризму на природоохоронних 

територіях [92]. 
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Серед нових послуг на Шацьких озерах – прогулянки на яхті, віндсерфінг, 

пейнтбол. Територія парку в результаті особливого поєднання природних умов і 

ресурсів використовується з лікувальною та реалібітаційною метою. Методи 

лікування – кліматотерапія, бальнеотерапія, фітотерапія, акватерапія, 

грязелікування, теренкур тощо. Наприклад, базою грязелікування є оз. Світязь та 

Пісочне, теренкуру – еколого-пізнавальні стежки «Лісова пісня» і «Світязянка», 

фітотерапії – хвойні ліси ШНПП. Розташовані на території ШНПП пансіонати, бази 

відпочинку, санаторії пропонують різноманітний спектр послуг та розраховані на 

забезпечення лікувальних, пізнавальних, естетичних, туристичних потреб 

приїжджих [106]. 

Географічне положення району у прикордонній смузі Польщі та Республіки 

Білорусь визначає високу відвідуваність цієї території [240]. Одночасно в різних 

рекреаційних закладах зони стаціонарної рекреації ШНПП можуть відпочивати 

близько 7 тисяч чоловік, ще близько 5 тисяч рекреантів в літній період відвідують 

територію легковим та загальногромадським транспортом і розташовуються на 

відпочинок в приватному секторі та наметових містечках [248]. Протягом 

рекреаційного сезону на території ШНПП відпочиває близько 160 тис. осіб, однак 

проблемою є те, що рекреаційна діяльність концентрується на території близько 

1000 га (2 % від загальної площі) навколо озер Світязь та Пісочне, та ще й протягом 

літнього періоду (70–80 днів), що завдає непоправної шкоди як самим озерам, так і 

природним комплексам, які межують з ними [15, с. 1]. Найбільшого рекреаційного 

впливу зазнають ділянки, розміщені в безпосередній близькості до освоєних водних 

об’єктів, а також неподалік закладів відпочинку та туристичних стежок. У таких 

місцях стадія дигресії становить п’ять, чотири та три. Зокрема, п’ята стадія 

простежується в урочищах, які безпосередньо межують із закладами відпочинку в 

чотирьох зонах відпочинку. На відстані 100–200 м за умови неінтенсивного 

використання така стадія зменшується на один порядок. Рекреаційна дигресія 
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негативно впливає на естетичну вартість комплексів і суттєво зменшує можливість 

їхнього використання для відпочинку [206]. 

Управління ШНПП здійснюється спеціальною адміністрацією, до складу якої 

входять відповідні наукові підрозділи, служба охорони, господарського та іншого 

обслуговування. На території ШНПП виділено такі функціональні зони: заповідну, 

зону регульованої рекреації, зону стаціонарної рекреації, господарську (Додаток З). 

Для ведення туристсько-рекреаційної діяльності доступними є зони стаціонарної та 

регульованої рекреації, сумарна площа яких становить 28,5% площі ШНПП. 

Територіально вони розміщені в центральній і західній частині парку. Зона 

регульованої рекреації ШНПП призначена для короткострокового відпочинку та 

оздоровлення населення. Вона займає площу 12971,1 га. До неї належить система 

аквальних комплексів Люцимер, Кримно, Острів’янське, Світязьке, Пулемецьке. 

Зона стаціонарної рекреації призначена для розміщення готелів, кемпінгів та інших 

об’єктів обслуговування його відвідувачів. Тут створено систему екскурсійних, 

туристських і прогулянкових маршрутів. Зона займає 978,0 га, до неї належать зони 

відпочинку «Гряда», «Гушове», «Пісочне», «Світязь» з існуючими базами 

відпочинку, пляжами з прилеглими лісовими насадженнями [106; 239; 248; 250]. 

Загалом зона рекреаційного використання ШНПП займає 40% від площі парку. 

Національний природний парк «Прип’ять-Стохід» є одним із найунікальніших 

природних комплексів не лише України, але й усієї Східної Європи. НПП створений 

у 2007 р. з метою збереження, відтворення та раціонального використання типових 

та унікальних природних комплексів Волинського Полісся, що мають важливе 

природоохоронне, наукове, естетичне, рекреаційне та оздоровче значення на 

території Любешівського району Волинської області. Площа земель НПП 

«Прип’ять-Стохід» становить 39315,5 га.  

Територія НПП має дуже великий туристсько-рекреаційний потенціал для 

розвитку туристсько-рекреаційної діяльності, на організацію якої безпосередній 

вплив мають природні рекреаційні ресурси. З позиції геоморфологічного 
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районування, територія парку – це Верхньоприп’ятська акумулятивна алювіальна 

рівнина. У парку наявні флювіальний, еоловий, біогенний, еоловий, лімногенний та 

антропогенні форми рельєфу. Середня річна температура повітря в парку становить 

+7,1 °С. Найтеплішим у багаторічному режимі є липень (+18,6 °С). Річна кількість 

опадів становить 550–620 мм. Кількість днів з t < 0 °С і t > 15 °С у межах парку 

становить 100–110 і 100–105 днів. Середнє багаторічне значення температури в 

теплий період року (травень–вересень) у НПП «Прип’ять-Стохід» становить 16 °С. 

Такий температурний режим визначає сприятливі умови для здійснення 

різноманітних видів туристсько-рекреаційної діяльності в теплу пору року. Щодо 

холодного періоду року, то сприятливий період для організації зимових видів 

туризму і відпочинку триває пересічно 50 днів. Загальна площа всіх водних об’єктів 

парку включно із річками, струмками, системами каналів та водоймами становить 

2164,79 га, або 5,52 % загальної площі. На території парку протікають чотири річки, 

довжина яких у межах парку становить: Прип’ять – 77 км, Стохід – 28 км, Цир і 

Бистриця – по 8 км. Найголовніші серед них – Прип’ять і Стохід, вздовж яких можна 

спостерігати найбільш мальовничі краєвиди. Остання має дуже влучну назву, що 

визначає її повністю – «річка сто ходів». Характерною особливістю цих річок є 

наявність десятків рукавів, русел, затонів, стариць, серед яких безліч заболочених та 

піщаних островів. Вагоме місце в природних водоймах парку займають озера: Біле, 

Люб’язь, Рогізне, Добре, Бережновільське із загальною площею водного дзеркала 

1083 га. Дно водойм укрите піщаними, піщано-мулистими відкладами, вода чиста, 

прозора, колір визначається переважанням торфово-болотних ґрунтів. Береги річок 

та озер тут заболочені, що іноді унеможливлює купання в цих водоймах. Коефіцієнт 

лісистості НПП «Прип’ять-Стохід» становить 35 %. Основними типами лісу є 

дубово-соснові субори, березняки. На відміну від інших НПП Українського Полісся, 

лісова рослинність займає тут меншу частину й не утворює великих лісових масивів. 

Найбільші з них – Сваловицька та Бучинська дачі на Прип’ять-Стохідській ділянці 

парку між руслами цих річок. Унаслідок надмірного зволоження території парку 
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«Прип’ять-Стохід» водна рослинність є провідною у формуванні рослинного 

покриву. Тут здебільшого охороняються комплекси водної, прибережно-водної 

рослинності, боліт, заболочених лук. В парку ростуть сорок два види рослин, 

занесених до Червоної книги України. НПП «Прип’ять-Стохід» є фауністично 

багатою територією. Особливістю цієї території є наявність великого видового 

складу водоплавних та навколоводних птахів. Рідкісна фауна налічує 84 види 

червонокнижних видів тварин. Територія парку характеризується переважанням 

ландшафтів заболочених заплав із різнотравно-осоковими луками на торф’яно-

болотних ґрунтах. Водний фонд, або площа зайнята водою сягає 6%, щільність 

гідрографічної мережі – 2,56 км/км², болота – 43 %, чагарники – 16 %. Частина 

території парку (заплави річок Прип’яті та Стоходу) належить до водно-болотних 

угідь міжнародного значення [153; 159; 242].  

На території парку є значна кількість історико-культурних пам’яток, церков, 

костелів, завдяки яким можна розвивати туристські маршрути.  У НПП «Прип’ять-

Стохід» розташовано 9 пам’яток історії та архітектури, що занесені до державного 

реєстру нерухомих пам’яток України місцевого значення. До екскурсійних об’єктів 

міського туризму смт Любешова можна віднести колишній колегіум піярів, у якому 

навчалося багато видатних людей, костел піярів, в’їзні ворота садиби-замку (XVIII 

ст.), побудовані в стилі бароко, келії та костел капуцинів. Об’єктами історичного та 

етнографічного туризму є музеї, які надають історико-краєзнавчу інформацію, 

демонструють етнографію й побут села. Це переважно сучасні шкільні краєзнавчі 

музеї. На території парку та в його околицях можна побачити численні поховання, 

окопи Першої та Другої світових воєн. Є також два музеї партизанської слави. Серед 

літературно-меморіальної спадщини чималий інтерес викликає інформація про 

життя та діяльність керівника польського національно-визвольного руху 1794 р. 

Тадеуша Костюшко, інших видатних діячів культури і науки України та Польщі. 

Цікавим сакральним об’єктом є Свято-Миколаївський храм (с. Бучин), в якому 

зберігається чудотворна Бучинська ікона Божої Матері [159; 242]. 
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Національний природний парк «Прип’ять-Стохід» визначається високим 

природним рекреаційним потенціалом, однак на сьогодні не має збудованих 

санаторіїв та баз відпочинку, тому тут наявні ознаки екстенсивного туристичного 

освоєння. Інфраструктура закладів розміщення туристів НПП «Прип’ять-Стохід» не 

розвинена. Є лише кілька дерев’яних будинків, які не мають усіх зручностей і 

розташовані на березі озера Люб’язь. Інфраструктурне забезпечення НПП 

«Прип’ять-Стохід» слабке й не сприяє збільшенню туристичних потоків. Слабка 

транспортна доступність та нерозвинена мережа закладів розміщення значно 

зменшує рекреаційну придатність НПП «Прип’ять-Стохід» [153; 242]. На території 

діють лише два об’єкти стаціонарної рекреації, які знаходяться у с. Люб’язь та с. 

Сваловичі. Відтак, кількість об’єктів стаціонарної рекреації є недостатньою. Мережа 

об’єктів готельного типу в межах НПП «Прип’ять-Стохід» розвинута слабо. На 

суміжній із парком території знаходяться готельний комплекс «Мрія», смт. 

Любешів, готель «Любешів сервіс», смт. Любешів та спортивно-оздоровчий 

комплекс «Гол», що у с. Люб’язь. 

Територією НПП «Прип’ять-Стохід» прокладені лише автошляхи, залізничні і 

річкові шляхи відсутні. Загальна протяжність автошляхів на території НПП 

становить 216 км, в тому числі автошляхи загального користування з твердим 

покриттям (асфальт, бруківка, гравій) становлять 133 км, внутрішньогосподарські – 

65 км, проїжджі просіки держлісфонду  18 км. Усі шляхи використовуються 

цілорічно [196]. 

На даний момент в межах парку функціонують три екологічні стежки 

(Додаток Е). Туристичні маршрути НПП «Прип’ять-Стохід» (Додаток К) 

вирізняються за метою, зокрема: науковий, пізнавальний, розважальний, 

спортивний, а також за способом пересування: водний, кінний, велосипедний, 

піший. Водні маршрути проходять уздовж річок Прип’ять, Стохід. Засобами 

пересування слугують мотокатери та байдарки. У парку є відповідне технічне 

спорядження для проходження водних маршрутів. Велика кількість русел, затонів і 
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стариць, з одного боку, приваблює рекреантів, з іншого – створює небезпеку 

заблукати. Тому при прохожденні водних маршрутів на території НПП «Прип’ять-

Стохід» рекреантів повинен супроводжувати фахівець парку. Веломаршрути в 

межах парку проходять переважно автомобільними та ґрунтовими дорогами. Варто 

зазначити, що на сьогодні ці маршрути не мають відповідного обладнання, зокрема 

велодоріжок, знакового забезпечення. Водні туристичні маршрути на цій території є 

домінуючими, що визначається особливостями природних умов парку, зокрема 

розгалуженою гідрографічною мережею [153].  

НПП «Прип’ять-Стохід» володіє природними умовами для здійснення 

рекреаційної діяльності, зокрема, лісове оточення сприяє розвитку пізнавального, 

лікувально-оздоровчого та спортивно-оздоровчого туризму. Флористичні та 

фауністичні ресурси впливають на такі напрями розвитку туризму та рекреації, як 

науковий (проведення орнітологічних спостережень), зелений сільський та 

екологічний туризм, мисливство, рибальство. Ліс позитивно впливає на нервову 

систему та органи дихання людини, тому в межах парку доцільно розвивати 

лікувально-оздоровчий екотуризм. Різні форми пізнавального екотуризму у НПП 

«Прип’ять-Стохід» розвиваються завдяки великій розмаїтості флори та фауни. 

Кліматичні особливості засвідчують про сприятливі погодні умови для літніх і 

зимових видів рекреації та туризму. Наявні поверхневі води парку також сприяють 

організації туристсько-рекреаційної діяльності, зокрема розвитку водного, 

спортивно-оздоровчого туризму, рибальства тощо. Озера й річкова мережа є 

візиткою парку. Завдяки добрим гідрологічним показникам в межах парку можна 

розвивати лікувально-оздоровчий, пізнавальний, спортивний види екологічного 

туризму. Територія НПП «Прип’ять-Стохід» є цікавою для здійснення наукового 

туризму.  

Функціонування НПП «Прип’ять-Стохід» значно прискорює і сприяє розвитку 

сільського зеленого туризму. Адже парк, як природоохоронна організація, є і 

об’єктом для відвідування туристами. Власне одним із завдань парку і є сталий 
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розвиток туризму та зокрема екотуризму в регіоні. Працівниками парку 

створено базу даних власників сільських зелених агросадиб в Любешівському 

районі, де можуть поселятися відвідувачі парку. 

Перелік платних рекреаційних послуг, які надаються НПП «Прип’ять-Стохід» 

та введені в дію з 02.02.2015 року, предсталено в таблиці 2.10. 

Таблиця 2.10 

Перелік платних рекреаційних послуг, які надаються НПП «Прип’ять-Стохід» 

[159] 

№ 

п/п 

Найменування послуги Одиниця 

виміру 

Ціни, грн. 

1 Послуги, пов’язані із забезпеченням провадження 

рекреаційної діяльності на території НПП 

«Прип’ять-Стохід» 

  

1.1 Екскурсії маркірованими маршрутами, 

екологічними стежками 

1 година 20,00 

2 Послуги, пов’язані із створенням умов для 

організованого туризму, відпочинку та інших видів 

рекреаційної діяльності   

  

2.1 Короткостроковий відпочинок (розбиття наметів і 

розкладання вогнищ) 

1 люд/день 10,00 

2.2 Подорож на яхті, катання на човнах, водних лижах, 

віндсерфінг 

1 година 30,00 

3 Розміщення, проживання та харчування туристів, 

відпочиваючих 

1 л/м/д 50,00 

4 Послуги з надання у користування 

автомототранспортних засобів 

1 година 50,00 

 

Управління парком здійснюється відповідно до вимог законодавства 

спеціальною адміністрацією. Апарат управління НПП «Прип’ять-Стохід» 

відображено на рис 2.3. 

Показником ефективного управління парком є налагоджена співпраця у 

науковій, еколого-освітній та рекреаційній діяльності з Нарвянським народним 

парком (Польща), резерватом біосфери «Шпрейвальд» (Німеччина) та національним 

парком «Веерібен-де-Вехт» (Нідерланди).  
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Рис. 2.3. Структура НПП «Прип’ять-Стохід» [159] 

 

В межах НПП «Прип’ять-Стохід» виділено такі функціональні зони: заповідну, 

регульованої рекреації, стаціонарної рекреації, господарську (Додаток Л). До зони 

регульованої рекреації в межах парку належать території, які використовуються для 

короткочасного відпочинку, зокрема пляжі вздовж берегів річок та озер. Для 

розвитку аматорського екотуризму до цієї зони віднесено місця рибної ловлі, 

збирання ягід та грибів. Серед природоохоронних територій до зони регульованої 

рекреації парку належать гідрологічні заказники місцевого значення 

«Рогізненський», «Цирський», «Великоглушанський», «Ветлівський», «Бірківський», 

«Прип’ятський-1», «Прип’ятський-2», «Прип’ятський-3», «Гірківський». Зона 

стаціонарної рекреації парку сягає 108,48 га. До цієї зони в межах парку включені 

ділянка біля с. Сваловичі, окремі природно-територіальні комплекси заплав р. 

Прип’ять (в районі с. Сваловичі) та Стохід (в районі с. Заріка), оз. Любязь та оз. Біле 

[196]. 

Ківерцівський національний природний парк (КНПП) «Цуманська пуща» 

площею 33475,34 га створено на території надзвичайно цінних Ківерцівських лісів у 

Ківерцівському районі Волинської області у 2010 році з метою збереження, 

відтворення і раціонального використання цінних природних комплексів та 

історико-культурних об’єктів Волинського Полісся на базі цінних лісових масивів 

АПАРАТ УПРАВЛІННЯ 

Відділ державної охорони, збереження 

та відтворення природних екосистем 
 

Відділ екологічної освіти та 

рекреації 
 

Господарський відділ 
 

Науковий відділ 
 

Відділ обліку та економіки 
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державного підприємства «Цуманський лісгосп». Проте функціонування установи 

тривалий час перебувало під загрозою. Протягом п’яти років не створювалась 

відповідна адміністрація, не було здійснено жодних реальних кроків щодо 

формування інфраструктури, не здійснювалося функціональне зонування.  

КНПП «Цуманська пуща» створений на базі водно-болотних угідь і лісових 

масивів Ківерцівського району, на крайній межі Українського Полісся, що 

розташований у межиріччі Стиру і Горині. Рельєф переважно рівнинний. Понад 70% 

його території лежить в межах Поліської низовини, а південна частина – на 

Волинській лесовій височині. Клімат помірно-континентальний з м’якою зимою і 

відносно теплим вологим літом. Переважають західні та північно-західні вітри. 

Гідрографічна мережа КНПП «Цуманська Пуща» представлена звивистими, загалом 

спокійними річками, а також іншими водоймами природного та штучного 

походження. Основними водними артеріями, що протікають по території парку, є 

річки Горинь, Путилівка та Кормин. НПП є оригінальним природним комплексом, 

який сформувався на більш багатих, ніж на півночі Полісся, грунтах. Нині це давні 

дубові та сосново-дубові ліси, які утворюють своєрідний комплекс із болотами 

різних типів та ділянками лук по водотоках, заплавами річок. Лісистість парку сягає 

43%. У природному рослинному покриві переважають широколистяні та сосново-

широколистяні ліси. Цей природний комплекс зберігає надзвичайно багате 

біорізноманіття, тут наявні рідкісні види рослин і тварин, а болота вражають 

своєрідною флорою та фауною. Курортними чинниками району розташування парку 

є сприятливі кліматичні умови, лікувально-торфові грязі та мінеральні води (с. 

Журавичі, с. Сильне, с. Грем’яче) [148; 153]. 

Територія парку та його околиць має багате історичне минуле та цікаву 

історико-культурну спадщину. Цуманська пуща виступала місцем базування 

партизанських загонів УПА. Селище Олика – столиця волинської ординації 

Радзивилів, незважаючи на цілковиту недбалість до збереження об’єктів історико-

культурної спадщини, досі вражає відвідувачів. Експозиція музею Волинського лісу, 
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що в урочищі Лопатень, розповідає про те, яким чином використовувалися ресурси 

волинських лісів впродовж століть, демонструє знаряддя праці лісників зразка 

XIX XX століть, мисливські трофеї, документи та дари волинських лісів – ягоди, 

мед, трав’яні чаї. 

В межах парку для відвідувачів обладнана дерев’яними альтанками 

відпочинкова зона. На території Грем’яченської сільської ради, у зоні парку, 

реалізується міжнародний проект санаторно-курортного співробітництва на 

українсько-польському прикордонні, у рамках якого створено інформаційно-

туристичний центр, придбане обладнання та вже розроблено декілька туристичних 

маршрутів – водний сплав річкою Путилівкою, пішохідний маршрут національним 

парком, велосипедний маршрут на Горинські крутосхили, кінні маршрути. Значна 

кількість представників усіх регіонів України та іноземних країн відпочивають у 

санаторії «Пролісок». У рамках проекту програми транскордонного співробітництва 

Польща Білорусь Україна 2007-2013 у санаторії «Пролісок» побудували 

водолікувальний корпус із сучасним плавальним та термальним басейном, придбали 

сучасне медично-діагностичне обладнання.  

У межах НПП «Цуманська Пуща» послуги проживання можуть  

запропонувати такі заклади розміщення: готель «Сяйво» (с. Тростянець), готельно-

ресторанний комплекс «Сяйво-люкс» (м. Ківерці), готельний комплекс «Садиба на 

джерелах» (с. Ромашківка), кімнати відпочинку Волинської філії ДП 

«Укрінтеравтосервіс» (м. Ківерці), кімнати відпочинку (підприємець Дуб В. П., смт. 

Цумань), кімнати відпочинку комплексу «Козацький хутір» (с. Вишнів). Крім того, 

тут функціонують спортивно-оздоровча база в с. Дачне, дитячий оздоровчий табір 

«Будівельник» у с. Озеро та дитячий табір ім. Олега Кошового в с. Дачне [154]. 

Туристичні маршрути та екологічна стежка НПП відображені в Додатку М та 

Додатку Е. Серед туристичних маршрутів тут доцільно створювати піші, а у 

перспективі з розвитком інфраструктурного забезпечення парку – велосипедні та 

кінні [153]. 
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КНПП «Цуманська пуща» є перспективним для розвитку екологічного, 

сільського зеленого та краєзнавчого туризму. Він має стати центром екологічної 

просвіти та виховання. 

Організовуються регулярні екскурсії по території лісів. На базі санаторію 

матері і дитини «Пролісок» постійно організовуються велосипедні прогулянки. 

Маршрути  велосипедних  прогулянок надзвичайно цікаві: Горинські крутосхили; 

джерела над р.Путилівка; слідами бойової слави, партизанські стежки; краєвиди, 

багатий рослинний світ  заповідної зони «Цуманська пуща»; багатство цуманських 

лісів: рослинний і тваринний світ. Організовуються сплави на байдарках по 

р.Путилівка. Розташованим в межах НПП санаторієм пропонується широкий спектр 

інших рекреаційних послуг (Додаток Н). 

Управління парком здійснюється відповідно до вимог законодавства 

спеціальною адміністрацією [177]. Варто зазначити, що функціональне зонування 

Ківерцівського НПП «Цуманська Пуща» не проведено, що створює додаткові 

перешкоди на шляху раціонального та збалансованого природокористування.  

Національний природний парк «Дермансько-Острозький» площею 5448,3 га 

створений в 2009 р. на території Острозького та Здолбунівського районів Рівненської 

області та є справжньою окрасою не тільки регіону, а й України загалом. Відповідно 

до Положення про національний природний парк «Дермансько-Острозький» [178] 

парк створено з метою збереження цінних природних територій та історико-

культурних об’єктів, що мають важливе природоохоронне, наукове, естетичне, 

освітнє, рекреаційне та оздоровче значення.  

Територія НПП «Дермансько-Острозький» відзначається значним 

рекреаційним потенціалом. Парк розташований у найвужчій частині Малого Полісся 

– Острозькій прохідній долині, затиснутій між мальовничими пагорбами Мізоцького 

кряжу та Кременецькими горами. Територія парку являє собою знижену 

акумулятивно-денудаційну рівнину з численними ерозійними останцями, що 

створює своєрідний рельєф місцевості. Мальовничості рельєфу надають сформовані 
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після відступу льодовика і побудовані з крейди ерозійні куполоподібні підняття 

(горби) 50-80 м заввишки. Клімат території помірно континентальний. Літо тепле та 

вологе, зима м’яка, хмарна, з частими відлигами. Середньомісячна температура січня 

становить 4,5°С, а липня – +18,5°С. Середня кількість опадів – 620-640 мм. Тут є 

всі групи ландшафтів – закриті простори з малою оглядовістю, напіввідкриті з 

середньою оглядовістю і відкриті з великою оглядовістю. На території парку 

знаходиться велика кількість водних об’єктів, які можуть використовуватися в цілях 

рекреації (любительська рибалка, пляжний відпочинок). Основною річкою парку є 

річка Збитинка (басейн Горині) з притоками Бущанкою та Піщанкою. Загальна 

довжина річки становить 56 км, а загальна площа її водозбору – 399 км². До 

території парку входить Новомалинське водосховище, розташоване на р. Збитинка 

біля с. Новомалин Острозького району. Площа його водного дзеркала становить 232 

га, а об’єм – 3,46 млн. м³. Через територію парку і поблизу нього протікають 

тихоплинні мальовничі річки (Горинь, Вілія, Кутянка та ін.), заслуговують уваги 

ставки поблизу сіл Буща, Будераж, Мости, Святе. Завдяки своєму географічному 

положенню та своєрідній історії формування ландшафтів, територія НПП 

«Дермансько-Острозький» виявилась на перетині кордонів різних фізико-

географічних областей. Вона є перехідною зоною, в якій вузька смуга поліських 

ландшафтів дна долини оточена краєвидами, характерними для лісостепової зони в 

межах Волинської та Подільської височин. Це зумовило багатство рослинного та 

тваринного світу парку, зокрема, тут зростає 45 видів рослин та зустрічається 47 

видів тварин, занесених до Червоної книги України [58; 64; 158].  

«Дермансько-Острозький» НПП  унікальне місце не лише з природної точки 

зору, це також своєрідний історико-культурний регіон. Тут розміщені визначні 

історичні пам’ятки не тільки національного, а також європейського масштабу. 

Рекреаційну привабливість парку збільшує наявність у регіоні значної кількості 

історико-архітектурних пам’яток. Історична спадщина таких міст і містечок як 

Острог, Дубно, Мізоч, Новомалин, Межиріч, Дермань, Майдан та інших має 
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національне значення. Острог – це вікно у середньовічну Європу, з її невеличкими 

містечками, замками, довколишніми монастирями. Тут жили і творили українські 

князі Острозькі, що відстоювали православну віру, фундували друкарство і вищу 

освіту в Україні, знаходиться Острозька академія – перший вищий навчальний 

заклад у Східній Європі. Неподалік від Острога, всього за чотири кілометри на схід, 

між річками Збитенкою і Вілією розмістилося мальовниче село Межиріч. У цьому 

колишньому містечку-фортеці із замком, оборонними мурами і вежами збереглися 

донині будівлі Троїцького монастиря-фортеці XV XVIII ст., Троїцька церква XV ст. 

Цікавим є також селище Дермань, назва якого увійшла до логотипу національного 

парку. Тут народився відомий український поет Улас Самчук. Історична складова 

місцевості тісно пов’язана з історією визвольних змагань українського народу проти 

багатьох поневолювачів. На території парку знаходиться місце найбільшого в історії 

бою УПА з військами НКВС – урочище Гурби. На даний момент тут влаштовано 

меморіальний комплекс та побудовано чоловічий монастир. В деяких селах 

збереглися надзвичайно цікаві історичні раритети: водяний млин в с. Мости 

Здолбунівського району, глибоченні криниці (більше 60 м) в селах Мала Мощаниця і 

Буща, викопані на відрогах Волинської височини ще на початку XX ст. [58; 158]. 

У межах парку прокладена екологічна стежка (Додаток Е), сформовані або 

частково проходять в межах ПЗУ туристичні маршрути (Додаток П). Ділянки парку, 

які використовуються для загальнооздоровчого відпочинку або плануються під 

будівництво будинків і баз відпочинку, кемпінгів тощо, займають відносно невелику 

площу – близько 1200 га і зосереджені переважно у районі сіл Новомалин і Будераж. 

Територія національного парку з його лісовими масивами, куполоподібними 

підняттями серед рівнин, оригінальними болотами, значною кількістю рідкісних 

рослин (насамперед, орхідних) має великі перспективи для розвитку туризму (перш 

за все екологічного, сільського зеленого та краєзнавчого), організації спостереження 

за птахами, проведення фотографування, кінозйомок.  
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Співробітники установи проводять екскурсії для учнів, студентів та всіх 

бажаючих по екологічній стежці «Від Волині до Поділля». 

Рекреаційна діяльність є одним із завдань парку. Наразі в НПП створений 

об’єднаний відділ наукової, еколого-освітньої роботи та рекреації, фахівці якого 

продовжують вивчення території та здійснюють еколого-просвітницьку роботу. 

До території НПП «Дермансько-Острозький» повністю або частково увійшло 

18 об’єктів ПЗФ. В 2014 році Мінприроди затверджено Проект організації території 

національного природного парку НПП «Дермансько-Острозький», охорони, 

відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об’єктів, в 

якому розроблене функціональне зонування території парку (Додаток Р). Так, до 

зони регульованої рекреації увійшли частина заказників, зокрема орнітологічний 

«Збитенський», лісовий «Ольхава», геологічний заказник «Мізоцький кряж», 

частина ботанічного заказника «Бущанський», гідрологічна пам’ятка природи 

«Джерело Ринва». Загальна площа зони регульованої рекреації становить 1419,5 га, 

або 26,1 % від загальної площі парку. Загальна площа зони стаціонарної рекреації 

становить 1,3 га, або 0,024 % від загальної площі парку [80]. 

 

2.3. Перспективи туристсько-рекреаційного використання природно-

заповідного фонду 

 

2.3.1. Регіональні ландшафтні парки. Перспективними для розвитку 

туристсько-рекреаційної діяльності є три регіональні ландшафтні парки регіону, 

розташовані на території Рівненської області. 

Регіональний ландшафтний парк «Прип’ять-Стохід» загальною площею 21600 

гектарів розташований у Зарічненському районі. Важливою є передісторія 

формування РЛП «Прип’ять-Стохід» в межах Рівненської області. Так, у 1995 році 

було створено регіональний ландшафтний парк «Прип’ять-Стохід» загальною 

площею близько 45 тис. га, який охоплював суміжні ділянки Волинської та 
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Рівненської областей в межах відповідно Любешівського (22628 га) та 

Зарічненського (21600 га) районів. У 2007 році частина земель регіонального 

ландшафтного парку в межах Любешівського району перейшла до складу 

новоствореного НПП «Прип’ять-Стохід», який охопив усі заповідні об’єкти 

Любешівського району Волинської області. В кінцевому результаті, інша частина 

земель в межах Зарічненського району і становить РЛП «Прип’ять-Стохід» 

Рівненської області на сучасному етапі. 

Парк охоплює природні комплекси займища Прип’яті та Стоходу поряд з 

білоруським кордоном. В його межах знаходяться 10 населених пунктів, а саме села 

Дідівка, Котира, Нобель, Ніговищі, Омит, Гориничі, Сенчиці, Прикладники, 

Дубчиці, Комори. Даний об’єкт представляє собою болотно-лісовий природний 

комплекс, розташований у заплаві меандричних річок Прип’ять і Стохід з 

унікальними заплавними озерами (Нобель та Засвідське), болотами та заплавними 

луками. У рослинному покриві парку переважають лучно-болотні угруповання. 

Основні лісові масиви зосереджені на межиріччі Стоходу і Прип’яті та боровій 

терасі Прип’яті. Загальна площа лісів становить близько 28 %, водойми та 

заболочені місцевості займають більше, ніж 40% території, а луки – 10%. Тут 

переважають мішані дубово-соснові ліси, менші площі займають листяні ліси  

вільхові та дубові, а також соснові ліси. Болота, в основному, високотравні, луки 

торф’янисті, близько 12,5% площі парку займають піски, що заростають такими 

видами, як булавоносець сіруватий, чебрець звичайний, цмин пісковий та ін. види. 

Флора території включає понад 700 видів вищих рослин та більше 200 видів 

водоростей. На території парку трапляються види, занесені до Червоної книги 

України та низка регіонально рідкісних видів. Орієнтовно тваринний світ парку 

нараховує близько 500 видів, у тому числі 219 видів хребетних. Велика кількість 

річок, озер, стариць, боліт, зволожених луків, а також величезних площ заростей 

очерету, рогозу, чагарників на болотах і прибережних смугах найбільш сприяє 

формуванню з усіх компонентів парку поширенню водно-болотної фауни. Особливо 
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багата орнітофауна (68 видів), серед яких трапляються такі рідкісні види, як 

коловодник ставковий та журавель сірий, занесені до Червоної книги України. 

Щорічні міграції птахів, за даними орнітологів, оцінюються близько в 150000 

мігрантів [25; 202].  

На території РЛП «Прип’ять-Стохід» розміщені об’єкти ПЗФ місцевого 

значення. До них належать три заказники місцевого значення загальною площею 

3848 гектарів, а саме: іхтіологічний заказник «Прип’ятський» (охороняються місця 

нересту різних видів риб, серед них лящ, сазан, судак), орнітологічний заказник 

«Нобельський» (охороняються місця гніздування перелітних водоплавних птахів), 

зоологічний заказник «Глуща» (охороняються місця поселення бобрів і водоплавних 

птахів вздовж р. Стохід). 

На території збереглися традиційні ремесла, такі як вишивка та ткацтво. Багаті 

природні умови приваблюють рибалок та мисливців-любителів (для рибальства та 

полювання відведено окремі території). Рибальство здійснюється на окремих 

ділянках річок. Поширеним є полювання на птахів, а взимку полюють на зайців та 

копитних. 

Регіональний ландшафтний парк «Дермансько-Мостівський» знаходиться на 

території Здолбунівського району загальною площею 19837 гектарів із селами 

Дермань Перша, Дермань Друга, Борщівка Перша, Борщівка Друга, Буща, Мости, 

Зелений Дуб, Гурби, Святе, Будераж, Суйми, Півче, Нова Мощаниця, Мала 

Мощаниця, Ступне, Залібівка. Парк розташований на межі Волинського лесового 

плато, Малого Полісся та Кременецьких гір. У зв’язку з цим його територія 

відзначається значним ландшафтним і біологічним різноманіттям. Тут переважає 

лісова рослинність (майже 45% площі парку), поширені також болота (1,8% від 

загальної площі парку), заболочені луки, а також торф’янисті луки, які 

сформувались на місці осушених боліт. Лісова рослинність представлена листяними, 

мішаними та хвойними лісами. Переважають широколистяні ліси  дубові (з дуба 

звичайного та скельного), грабово-дубові, грабові та березово-грабові ліси, а також 
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мішані дубово-соснові та чисті соснові ліси. На території парку виявлено 31 

червонокнижний вид рослин, тобто майже половина видів, занесених до Червоної 

книги, які зростають на Рівненщині. Тут можна спостерігати 146 видів птахів, з яких 

гніздових  112 (з них осілих  26). Решта з них такі, що зустрічаються тільки під час 

весняних або осінніх перельотів  28 видів і такі, що зафіксовані лише взимку  6 

видів [25; 202].  

На території парку розміщені об’єкти ПЗФ місцевого значення. До них 

належать заказники (7), пам’ятки природи (3), заповідні лісові урочища (2) 

загальною площею 1720,1 га. 

На території парку є історико-краєзнавчі пам’ятки. Створення РЛП 

«Дермансько-Мостівський» дозволило при збереженні традиційного 

господарювання одночасно розвивати нові види діяльності – рекреацію та туризм, а 

також сприяти збереженню унікальних типових природних комплексів, історично-

культурних пам’яток старовинної Дермані та інших населених пунктів. 

Регіональний ландшафтний парк «Надслучанський» є природоохоронною 

рекреаційною установою місцевого значення, що створений з метою збереження в 

природному стані типових та унікальних природних комплексів та історико-

культурних пам’яток Надслуччя, а також для створення умов організованого 

відпочинку. Загальна площа Надслучанського РЛП складає 17271 га. Він 

розташований у південно-східній частині Березнівського району на берегах річки 

Случ та її приток на території, що давно слугувала для відпочинку. В межах парку 

знаходяться такі села як Совпа, Хмелівка, Глибочок, Дерманка, Губків, Маринин, 

Майдан, Більчаки та смт. Соснове. Тут на поверхні є виходи Українського 

кристалічного щита, внаслідок чого породи та ґрунти своєрідні, а рослинний покрив 

дуже різноманітний. Площа лісів становить майже 73% парку. Тут переважають різні 

за своїм характером ліси  соснові та дубово-соснові, старі дубові та дубово-грабові, 

березово-грабові. Площа боліт парку становить 3,3%. Болота невеликі за площею, в 

основному, мезотрофної або еумезотрофної стадії розвитку із сфагновим або 
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гіпново-сфагновим покривом. На правому кам’янистому березі р. Случ на верхніх 

частинах схилів сформувалась лучно-степова рослинність. Всього на території парку 

виявлено 77 рідкісних видів рослин, серед яких смілка литовська, занесена до 

Європейського Червоного списку, 19 рослин з Червоної книги України [6; 25; 202]. 

Багато тут і червонокнижних та регіонально рідкісних видів тварин. Мальовничі 

різноманітні ландшафти парку сприятливі для розвитку рекреації. 

На території Надслучанського РЛП розташовано 14 об’єктів ПЗФ місцевого 

значення загальною площею 957,7 га, що становить 5,6% від загальної площі парку. 

До них належать заказники (6), пам’ятки природи (7), заповідні лісові урочища (1) 

загальною площею 957,7 га. Найбільш скелясті береги Случі з величезними 

гранітними валунами і численними гротами зустрічаються в східній частині регіону, 

між селами Устя, Більчаки і Маринин. На цій території розміщується геологічний 

заказник «Марининсько-Устянські граніти». Виходи гранітів кристалічного щита 

активно використовуються скелелазами, як приїжджими, так і місцевою командою. 

Навколо сіл Більчаки і Маринин розташовано декілька радонових джерел, що 

виникли завдяки близькому заляганню порід кристалічного щита. Джерела відомі з 

давніх часів своїми цілющими властивостями. У деяких місцях такі джерела живлять 

невеликі струмочки, що стікають по балках і ярах у Случ. Поруч із Більчаками на 

площі 3 га створено гідрогеологічну пам’ятку природи «Більчаківське джерело». 

Територія Надслуччя цікава не лише для натуралістів. Вона багата своїм 

історичним минулим, пам’ятками історії, археології, архітектури. Цікава історія 

Надслучанського краю сповнена реальними подіями, легендами та переказами. 

Поблизу смт Соснове виявлено поховання часів бронзового віку. На берегах р. Случ 

біля сіл Губків, Маринин, Більчаки виявлені давньоруські городища Х ХІІ ст. У с. 

Губків знаходяться руїни середньовічного феодального замку XV ст. За переказами, 

на горі Дзвінецькій були поховані козаки, а на горі Вал у с. Маринин був монастир, 

заснований князем Б. Корецьким у другій половині XVIII ст. У цьому самому селі 

знаходиться найстаріша пам’ятка історії та архітектури Березнівщини  
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Преображенська дерев’яна церква (1801 р), а також дерев’яна дзвіниця (1882 р.). Ці 

споруди мають велику історико-культурну цінність, які можна віднести до значних 

пам’яток українського барокко [25; 202]. 

Таким чином, РЛП має значний туристсько-рекреаційний потенціал. Тут 

знайдеться місце як для любителів активного туризму (піші маршрути, сплав річкою, 

скелелазіння), так і для тих, кому ближче пізнавальні екскурсії. Територія парку 

також прекрасно підходить для легкого оздоровчого відпочинку з прогулянками на 

свіжому повітрі та допоміжними промислами у вигляді збирання ягід, грибів, а 

також рибальства. 

На території парку є кілька туристичних маршрутів, кожний із яких надає дві 

унікальні можливості: знайомство із дивовижною природою та активний 

відпочинок. Зупинитися у РЛП Надслучанський можна у будинках для літнього 

відпочинку у с. Марини та у готелі «Берізка» у м. Березне. 

В підсумку можемо констатувати, що регіональні ландшафтні парки регіону 

призначені як для збереження природних комплексів, так і для організації тут 

відпочинку населення. Території парків відзначаються особливою ботанічною 

цінністю, великим естетичним, рекреаційним і екологічним значенням, що пов’язано 

із мальовничістю ландшафтів, високою залісненістю та придатністю лісів для 

оздоровлення населення. Єдиним природним лімітуючим чинником визначаємо, хоч 

і незначну, заболоченість територій парків. Цей чинник є дуже негативним для 

розвитку рекреаційної діяльності, адже заболочена місцевість призводить до 

непрохідності території, неможливості розбудови населених пунктів, доріг.  

Дуже популярним в межах регіональних ландшафтних парків регіону може 

бути такий вид рекреаційної діяльності як риболовля. Основними заняттями, у яких 

можуть використовуватися лісові масиви парків, є активні форми рекреації, а саме 

масовий пішохідний туризм, кінні прогулянки, мисливство, лижні прогулянки, 

туристично-спортивне орієнтування, спортивні ігри, також загальнооздоровчий 

відпочинок (пішохідні прогулянки, пікніки), утилітарна рекреація (збір грибів, 
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лікарських рослин, ягід, колекцій, гербаріїв), відновлення фізичних, психологічних, 

моральних сил через споглядання навколишніх пейзажів. Важливе місце в 

рекреаційному використанні парків можуть зайняти об’єкти ПЗФ, які дозволяють 

розвивати природничий туризм. Дуже перспективним на територіях парків є 

велотуризм, для розвитку якого є всі природні передумовм: рельєф, мікроклімат, 

різноманіття природних ландшафтів. Тут є можливість споруджувати велотраси 

різного рівня складності та для різних вікових категорій. Перспективним бачимо 

впровадження у практику проведення науково-пізнавальних екскурсій, а саме 

орнітологічних турів, враховуючи багату та різноманітну орнітофауну територій 

РЛП регіону. В межах РЛП регіону є можливість успішного здійснення різних форм 

екологічного виховання у зв’язку з різноманітністю, цінністю та красою природи. 

Парки приваблюють багатьох людей як із Рівненщини, так і з інших куточків 

України. Проте однією з проблем РЛП є мала поінформованість широкого загалу 

про їх існування та діяльність.  

2.3.2. Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва. До природоохоронних 

рекреаційних установ, окрім національних природних парків та регіональних 

ландшафтних парків, відносять також парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва.  

На території досліджуваного нами регіону налічується 25 парків-пам’яток 

садово-паркового мистецтва (табл. 2.11) загальною площею 275,99 га, серед яких 20 

мають місцеве значення, 5 – загальнодержавне.   

Аналізуючи розташування ППСПМ в адміністративних районах Північно-

Західної України, зазначимо, що найбільша їх кількість створена на території 

Рівненського (5), Гощанського, Млинівського, Луцького, Турійського та 

Горохівського районів (по 2) і сукупно вони складають 60% усіх ППСПМ 

досліджуваного регіону. Середній показник площі ППСПМ Північно-Західної 

України складає 11 га. В загальному по регіону кількісно та за площею переважають 

сільські ППСПМ, тоді як у Волинській області за кількістю переважають ППСПМ, 

розміщені у селах, зате більші площі займають міські ППСПМ.  
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Таблиця 2.11 

Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва  

Північно-Західної України* 

№ 

п/п 

Назва ППСПМ Площа, га Адміністративне 

розташування 

Загальнодержавного значення 

1. «Байрак» 13,0 Луцький р-н, смт Рокині 

2. «Здоров’я» 13,6 Турійський р-н, смт Луків 

3. «Дубечнівський» 2,0 Старовижівський р-н, с. Дубечно 

4. «Гощанський парк» 7,0 Гощанський р-н, смт Гоща 

5. «Рівненський парк культури і 

відпочинку  

ім. Т. Г. Шевченка» 

32,0 м. Рівне  

Місцевого значення 

6. «Слов’янський» 26,33 м. Володимир-Волинський 

7. «Берестечківський» 4,5 Горохівський р-н, м. Берестечко  

8. «Горохівський» 12,0 Горохівський р-н, м. Горохів 

9. «Макаревичівський» 0,9 Ківерцівський р-н, с. Омельне 

10. «Першотравневий» 12,0 Луцький р-н, с. Тарасове 

11. «Садиба Липинського» 3,0 Локачинський р-н, с. Затурці 

12. «Любешівський» 12,0 Любешівський р-н, смт Любешів 

13. «Літинський» 8,4 Турійський р-н, с. Літин 

14. «Зірненський парк» 17,2 Березнівський р-н, с. Зірне 

15. «Парк «Антонівка» 9,7 Володимирецький р-н, с. Антонівка 

16. «Городецький парк» 8,0 Рівненський р-н, с. Городок 

17. «Клеванський парк» 7,0 Рівненський р-н, смт Клевань 

18. «Новоставський дендропарк» 1,5 Рівненський р-н, с. Новостав 

19. «Олександрійський парк» 5,0 Рівненський р-н, с. Олександрія 

20. «Тучинський парк» 10,0 Гощанський р-н, с. Тучин 

21. «Мізоцький кряж» 15,0 Здолбунівський р-н, смт Мізоч 

22. «Великомежирицький парк» 7,0 Корецький р-н, с. Великі Межириці 

23. «Острожицький парк» 16,0 Млинівський р-н, с. Острожець 

24. «Млинівський парк» 25,0 Млинівський р-н, смт Млинів 

25. «Острозький парк» 6,6 м. Острог 

* Розроблено автором на основі даних Державного управління екології та природних ресурсів 

у Волинській області та Департаменту екології та природних ресурсів Рівненської 

облдержадміністрації 

 

Для селищних та сільських ППСПМ характерне органічне включення паркових 

композицій у навколишнє природне середовище. Парки зазвичай розміщуються 

поблизу водойм, вздовж яких створюються прогулянкові алеї, оглядові майданчики. 
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Міські ППСПМ в основному тяжіють до центра населеного пункту та до житлових 

районів, доступні у транспортному відношенні. Для них характерне збереження 

паркових композицій міста.  

Більшість розташованих на території регіону ППСПМ мають місцеве значення 

і створені лише з метою охорони особливо цінних та рідкісних видів рослинних 

угруповань та зразків паркової архітектури. Як наслідок, туристсько-рекреаційна 

діяльність на їх основі не набула організованого характеру. У таких парках 

здійснюється переважно стихійний відпочинок населення (піші прогулянки, катання 

на велосипедах, розведення багать), який не контролюється з боку місцевих органів 

влади. 

Інша ситуація складається у межах ППСПМ регіону загальнодержавного 

значення. Так, ППСПМ «Байрак» знаходиться на крутосхилах водойми. Тут 

зростають близько 150 порід дерев і чагарників, в тому числі і екзотичних, зокрема, 

тюльпанове дерево, сосна кримська і веймутова, катальпа, гребінник кулевидний, 

аморфа японська, кедр сибірський і європейський, тис ягідний та деякі інші. 

Туристична привабливість парку зумовлена не лише природною красою території, а 

й наявністю численних культурних та архітектурних пам’яток. Даний об’єкт ПЗФ 

знаходиться у віданні унікального у своєму роді Музею історії сільського 

господарства Волині під відкритим небом, або «скансен», куди свого часу було 

перевезено та встановлено близько дванадцяти старих архітектурних споруд: 

вітряний млин, кілька хат, садибу, клуню, кузню та ін. ППСПМ загальнодержавного 

значення «Здоров’я» перебуває у користуванні медичного закладу, що сприяє 

здійсненню рекреаційної діяльності в межах об’єкта ПЗФ, проте певною мірою 

обмежує доступність ППСПМ для загалу. На даній території необхідно забезпечити 

комфортні умови для відновлення сил відпочиваючих, задоволення їх рекреаційних 

потреб. 

Географічне положення Північно-Західної України дозволяє залучати до 

відвідування ППСПМ регіону не лише українських, але й іноземних рекреантів. 
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Зазвичай рекреація у ППСПМ проводиться у вигляді пасивного відпочинку у 

навколишньому природному середовищі. Вивчення найбільших ППСПМ регіону 

дозволяє стверджувати, що перспективними з точки зору організації в їх межах 

рекреації є наступні види туризму: пізнавальний, культурний, пішохідний, 

екологічний, орнітологічний. Ресурси для поширення таких видів туризму вже 

надані природою, залишається тільки втілити їх популяризацію у життя. 

Території ППСПМ можна використовувати для проведення екоосвітніх заходів, 

організації тематичних екомаршрутів. Важливим кроком для розвитку рекреаційної 

привабливості ППСПМ регіону є проведення в їх межах екскурсій, створення музейної 

експозиції. Велику роль відіграє екологічне та естетичне виховання, пов’язане не тільки 

з формуванням бережливого ставлення до навколишнього середовища, але і з 

розумінням історико-культурної та естетичної суті об’єктів садово-паркового 

мистецтва. В межах ППСПМ регіону можуть бути проведені різні масові заходи 

(фестивалі, ярмарки, свята тощо). Також парки можна використовувати як об’єкти 

показу на маршрутах екскурсійних програм туристичних фірм.  

Отже, ППСПМ Північно-Західної України, володіючи цінними рекреаційними 

ресурсами, відіграють важливу роль у розвитку туристсько-рекреаційної діяльності. 

ППСПМ є невід’ємною складовою культурної та історичної спадщини, важливою 

для духовного збагачення народу. Потенціал для розвитку туризму у ППСПМ 

регіону є значним, а реалізація можливостей їх туристсько-рекреаційного 

використання сприятиме загальному соціально-економічному розвитку 

досліджуваного регіону. Актуальним завданням є пристосування ППСПМ для 

сучасного туристсько-рекреаційного використання зі збереженням їхньої образної 

характеристики і планувальної основи. 

Регіональні ландшафтні парки та ППСПМ, володіючи значним потенціалом 

рекреаційного використання, повинні в першу чергу розглядатися в якості об’єктів 

екологічного туризму як стартові території розвитку цього напряму туристичної 

діяльності в регіоні.  
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В рекреаційних цілях пізнавальне значення мають інші природно-заповідні 

території та об’єкти регіону  заказники, пам’ятки природи, дендропарк, зоопарк та 

ботанічний сад.  

2.3.3. Заказники. Особливим є питання використання рекреаційного 

потенціалу заказників, які є осередком розвитку наукового та пізнавального туризму 

з елементами активного відпочинку. Розподіл заказників Північно-Західної України 

за типами представлено у табл. 2.12. Найпоширенішими в межах регіону є ботанічні 

(78) та гідрологічні (73) заказники, тоді як найменшою кількістю представлені 

геологічні (4), іхтіологічні (3) та загальногеологічні (1) заказники.   

Таблиця 2.12 

Розподіл заказників Північно-Західної України за типами* 

 

Типи заказників 

Волинська область Рівненська область Всього 

К-кість Площа, га К-кість Площа, га К-кість Площа, га 

Ландшафтні 37 20531,70 11 3106,2 48 23637,9 

Лісові 39 5678,50 17 2252,8 56 7931,3 

Ботанічні 32 2637,70 46 44673 78 47310,7 

Загальнозоологічні 36 41915,55 7 7214 43 49129,55 

Орнітологічні 15 3586,1 9 1556,3 24 5142,4 

Іхтіологічні 1 46,0 2 3255 3 3301 

Гідрологічні 60 24598 13 5746 73 30344 

Загальногеологічні 1 90,10 - - 1 90,10 

Ентомологічні - - 16 344 16 344 

Геологічні - - 4 2460 4 2460 

Всього 221 98514,35 125 70607,3 346 169121,55 

* Розроблено автором 

 

Кількісну оцінку забезпеченості районів Північно-Західної України 

заказниками відображено у Додатку С. Аналіз забезпеченості районів 

досліджуваного регіону свідчить про наступне: найбільша кількість заказників 

розміщена на території Маневицького (40) та Камінь-Каширського (33) районів 

Волинської області; на території чотирьох районів регіону кількість заказників є 

найменшою: Горохівського (4), Іваничівського (3) Волинської області та Корецького 

(3), Демидівського (2) Рівненської області. З метою узагальнення та оцінки 



111 
 

просторового розміщення проведено групування районів Північно-Західної України 

за рівнем забезпеченості заказниками та виділено 6 груп районів (рис. 2.4). 

 

Рис. 2.4. Територіальна диференціація розподілу заказників Північно-

Західної України за адміністративними районами 

 

Використання заказників як складової туристичної галузі підвищить 

економічну ефективність регіону та залучить сільське населення у сферу сільського 

зеленого, екологічного, спортивного, культурно-пізнавального та інших видів 

туризму [18]. 
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За приклад може правити геологічний заказник «Базальтові стовпи», що 

знаходиться в Костопільському районі Рівненської області біля с. Базальтове. 

Туристи особливо звертають увагу на великі відслонення, які мають круті схили, 

складені малопоширеними гірськими породами з незвичним кольором. Головною 

особливістю заказника є родовище базальту  міцної породи майже чорного 

кольору. Базальт тут утворює вертикальні форми, які справді нагадують стовпи. Їх 

висота сягає 30 м, товщина  1,2 м [39].  

2.3.4. Пам’ятки природи. У той же час для розвитку туризму та рекреації в 

регіоні важливе місце належить територіальній системі пам’яток природи. Розподіл 

пам’яток природи Північно-Західної України за типами представляємо у табл. 2.13. 

Найбільшою кількістю із значною перевагою представлені ботанічні (133) пам’ятки 

природи, тоді як найменш поширенішими в межах регіону є геологічні (2) пам’ятки 

природи. 

Таблиця 2.13 

Розподіл пам’яток природи Північно-Західної України за типами* 

 

Типи пам’яток природи 

Волинська область Рівненська область Всього 

К-кість Площа, 

га 

К-кість Площа, 

га 

К-кість Площа, 

га 

Комплексні 1 30,00 14 205,5 15 235,5 

Ботанічні 98 296,15 35 464,02 133 759,17 

Зоологічні 7 45,00 1 13 8 58 

Гідрологічні 18 206,54 15 129,3 33 335,84 

Геологічні - - 2 2,8 2 2,8 

Всього 124 577,80 67 814,62 191 1392,42 

 * Розроблено автором 

 

Кількісну оцінку забезпеченості районів Північно-Західної України 

пам’ятками природи відображено у Додатку Т. Аналіз забезпеченості районів 

досліджуваного регіону свідчить про наступне: найбільша кількість пам’яток 

природи розміщена на території Ківерцівського (23) та Любомльського (16) районів 

Волинської області; в одному районі регіону пам’ятки природи відсутні – 
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Іваничівському Волинської області; у чотирьох районах регіону кількість пам’яток 

природи є найменшою  по одному: Демидівському, Корецькому, Костопільському 

Рівненської області та Турійському Волинської області. З метою узагальнення та 

оцінки просторового розміщення проведено групування районів Північно-Західної 

України за рівнем забезпеченості пам’ятками природи та виділено 5 груп районів 

(рис. 2.5). 

 

Рис. 2.5. Територіальна диференціація розподілу пам’яток природи 

Північно-Західної України за адміністративними районами 

 



114 
 

Саме пам’ятки природи найчастіше є атракціями, які зможуть приваблювати 

свідомих екотуристів на терени ПЗУ. При цьому, найбільш перспективним 

напрямом є використання пам’яток природи регіону у пізнавальному туризмі [21]. 

Прикладом може служити розташована в південній частині села Оконська 

Маневицького району Волинської області гідрологічна пам’ятка природи місцевого 

значення «Оконські джерела». Майже в центрі озерця Окнище розташовані два 

потужні джерела карстових вод. Вода виходить з-під землі зі значним тиском, 

утворюючи на поверхні озера два куполоподібні фонтани, з яких постійно витікають 

грудочки крейди. 

Заказники і пам’ятки природи в майбутньому можна безпосередньо 

пристосовувати для розвитку комерційного екотуризму. Заказники та пам’ятки 

природи, які виступають місцем зосередження унікальних, в т. ч. ендемічних, 

реліктових представників флори і фауни, атрактивних ландшафтів, можуть в 

перспективі виконувати важливу пізнавальну та рекреаційну роль. 

2.3.5. Дендрологічний парк. Єдиний в регіоні дендрологічний парк, 

Державний дендрологічний парк Березнівського лісового коледжу, площею 29,5 га в 

м. Березне, створений з метою вивчення, розмноження, акліматизації та інтродукції в 

умовах Західного Полісся типових і рідкісних видів місцевої, вітчизняної і світової 

дендрофлори шляхом поновлення та збереження ботанічних колекцій, ведення 

науково-дослідної роботи, навчальної та освітньої діяльності. У дендропарку зростає 

754 види рослин, які належать до 2 класів, 45 родин, 122 родів. В колекційному 

фонді Березнівського державного дендропарку нараховується 16 видів рослин та 2 

види грибів, занесених до Червоної книги України. Окрім характерних для цієї зони 

рослин, тут ростуть екзотичні представники Далекого Сходу, Сибіру, Криму, 

Кавказу, Середньої Азії, Південно-Східної Азії, Америки, Австралії, Японії і Китаю. 

У Березнівському державному дендропарку зелені насадження створені за 

географічними регіонами: Ліси рівнин України, Карпати, Північна Америка, Кавказ, 

Далекий Схід, Середня Азія, Крим, Сибір, Модульний сад, Оглядова гірка, 
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Кам’янисті розсипи. Крім того, в дендропарку виділені такі спеціалізовані ділянки, 

як колекція «Червонокнижних рослин», «Пам’ятні посадки» – де садили дерева 

фундатори дендропарку, представники міжнародних делегацій, видатні люди з 

різних галузей науки та виробництва, а також моносади: «Сад спірей», «Сірінгарій», 

«Березовий гай», «Вербові», «Сад витких рослин», «Кедровий гай», «Коніферетум» 

[80]. Прикрашають дендропарк чудові насадження різних сортів бузку і троянд, дуже 

оригінальне планування, оглядовий майданчик, туристичні стежки, каскад 

водоспадів. В 2014 році вийшов друком путівник дендропарку. 

2.3.6. Зоологічний парк. Особливим рекреаційним значенням та 

можливостями відзначається Рівненський зоологічний парк загальнодержавного 

значення площею 11,6 га на східній околиці міста Рівне. Парк є природним 

комплексом в системі міста, що поєднує в собі природне середовище і штучні 

споруди та служить для утримання різних видів тварин в умовах неволі. Зоопарк є 

науково-освітньою установою, основними функціями якої є утримання та 

демонстрація живих представників дикої фауни, збереження і розведення рідкісних 

та зникаючих видів тварин, науково-дослідницька робота з вивчення біології диких 

тварин, освітня та виховна робота серед населення. В умовах ЗП утримується 180 

видів тварин, з яких 10 видів занесені до Червоної книги України, 86 видів – до 

Червоної книги Міжнародного Союзу охорони природи. 

Рівненський зоологічний парк, заснований 1982 року, виступає на сьогодні 

улюбленим місцем відпочинку та прогулянок місцевого населення. Основна частина 

зоопарку – це залишки старого фруктового саду та єдиний в межах міста природний 

лісовий масив площею 4,7 га. На території зоопарку знаходиться більше 130 видів 

деревних, чагарникових та трав’янистих рослин. Про кожну тварину можна 

дізнатися більше детально, ознайомившись з інформаційними стендами, отримати 

кваліфіковану інформацію у спеціалістів зоопарку, замовити екскурсію. Паралельно 

з науково-освітніми функціями, зоопарк виконує ще важливе значення в організації 

дозвілля та відпочинку населення. Працівники ЗП влаштовують традиційні свята – 
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відкриття сезону, день захисту дітей, масляна, день птахів, день дикої природи та 

влаштовують показові годівлі тварин. Щорічно зоопарк відвідує більше 150 тис. 

осіб.  

Науково-освітня діяльність Рівненського зоологічного парку направлена на 

подальше покращення та вдосконалення форм роботи з відвідувачами. Так, протягом 

2014 року проведено 153 екскурсії територією зоопарку, 14 масових заходів, які 

викликають велику зацікавленість у відвідувачів. Маршрути та розповіді лектора 

розробляються і корегуються в залежності від змін, що відбуваються в експозиціях 

тварин. Проводиться активна робота з пропагування знань про екологічні та 

біологічні особливості тварин [80]. 

На території зоологічного парку для забезпечення додаткового доходу даної 

установи відвідувачам можуть надаватися наступні послуги туристсько-

рекреаційного спрямування: екскурсійний супровід, навчальні послуги (наприклад, 

організація гурткової роботи), послуги харчування, реалізація сувенірної продукції, 

виставкова діяльність, анімаційні послуги, катання на тваринах. Організація 

рекреаційної діяльності в межах зоопарку вимагає належного функціонування 

об’єктів туристсько-рекреаційного призначення (приміщення закладів харчування, 

сувенірні крамниці, зоомагазини, музеї, дитячі майданчики, атракціони), а залучення 

ЗП до рекреаційної сфери доцільне за наявності висококваліфікованого персоналу, 

налагодженого ефективного управління діяльністю даної природоохоронної 

установи. Зоопарк виступає потенційним цікавим об’єктом відпочинкової та 

пізнавальної рекреації. 

2.3.7. Ботанічний сад. Об’єктом ПЗФ регіону загальнодержавного значення є 

Луцький ботанічний сад «Волинь» (м. Луцьк), розташований на лівій надзаплавній 

терасі р. Стир загальною площею 20 га та перебуває у віданні Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки. Є одним із наукових центрів даного 

вищого навчального закладу та місцем відпочинку лучан і гостей міста. Рослинність 

ботанічного саду належить до трьох відділів рослин: хвощеподібні, голонасінні та 
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покритонасінні. Тут представлено 23 родини та 51 рід. Значні перспективи пов’язані 

з розробленим новим проектом ботанічного саду, втілення та реалізація якого була 

призупинена через фінансові проблеми. Особливо перспективним є розвиток 

наукового туризму. 

 

2.4. Проблеми туристсько-рекреаційного використання природно-

заповідного фонду 

 

У той же час, як свідчить аналіз та дослідження, туристсько-рекреаційний 

потенціал природоохоронних територій регіону є значним, проте використовується 

неефективно і неповною мірою. Така ситуація свідчить про багаторічне ігнорування 

наявного рекреаційного потенціалу природно-заповідних установ, недооцінювання 

доцільності освоєння відповідних туристичних і лікувально-оздоровчих ресурсів. 

Існує низка проблем, які перешкоджають стабільному розвитку туристсько-

рекреаційної діяльності в межах територій та об’єктів ПЗФ Північно-Західної 

України. Незважаючи на багатство природно-антропогенних туристсько-

рекреаційних ресурсів досліджуваного регіону, рекреаційна діяльність на основі 

об’єктів ПЗФ розвивається не на повну потужність.  

Безпосередній вплив на процес туристсько-рекреаційного використання ПЗФ 

мають наявні проблеми природно-заповідної сфери в цілому. Необхідно акцентувати 

увагу на тому, що неабияке занепокоєння викликає сучасний стан заповідної справи 

в Україні. Так, крім недостатнього значення показника заповідності, завжди існує 

загроза втрати вже заповіданих і зарезервованих під заповідання унікальних та 

еталонних природних комплексів через нецільове використання та вилучення зі 

складу земель ПЗФ. Не відповідає сучасним вимогам стан моніторингу природних 

комплексів на територіях ПЗФ загальнодержавного та міжнародного значення. 

Установи ПЗФ не повністю забезпечені адміністративними та лабораторними 

приміщеннями, вони не мають спеціальної техніки для проведення 



118 
 

природоохоронних заходів, у них не створені екопросвітницькі центри. Існує 

серйозна проблема репрезентативності екологічної мережі. Негативні тенденції 

ускладнюються і тим, що в Ураїні відсутній цілісний і реально діючий економічний 

механізм, здатний ефективно вирішувати проблеми та завдання збереження цінних 

заповідних територій та об’єктів в інтересах екологоорієнтованого соціально-

економічного розвитку [44]. 

Серед основних причин негативної ситуації, яка склалася в природно-

заповідній сфері України, відзначаємо наступні: призупинення системи державного 

контролю за дотриманням природоохоронного законодавства на територіях та 

об’єктах ПЗФ, що призводить до знищення цінних природних комплексів та 

створення негативного іміджу державного управління у цій галузі; недосконалість 

системи управління ПЗФ; колізії законодавства, зокрема у частині регулювання 

природокористування у межах територій та об’єктів ПЗФ; непослідовність стосовно 

формування мережі ПЗФ; критичне зменшення фінансування з Державного бюджету 

заповідної справи, низький рівень фінансового та матеріального забезпечення 

територій та об’єктів ПЗФ; тотальне скорочення працівників на державному рівні, 

які займаються розвитком та управлінням територіями та об’єктами ПЗФ, і, як 

наслідок, недостатній рівень забезпеченості природно-заповідної сфери 

кваліфікованими кадрами; низький рівень заробітної плати працівників установ 

ПЗФ; недосконалість охорони територій та об’єктів ПЗФ; суттєве зменшення 

активності та відповідальності місцевих органів влади за розвиток мережі територій 

та об’єктів ПЗФ [3]. 

Відзначаємо і той момент, що сьогодні фактично відсутній єдиний 

центральний орган виконавчої влади, у підпорядкуванні якого знаходились би всі 

об’єкти ПЗФ. Крім Міністерства екології та природних ресурсів України, 

природоохоронні об’єкти знаходяться у підпорядкуванні Національної академії наук 

України, Національної академії аграрних наук України, Державного управління 

справами Президента України, Державного агентства лісових ресурсів, Міністерства 



119 
 

освіти і науки України тощо. Спеціалізовані структурні підрозділи державних служб 

не забезпечують досконале управління (планування, організація, координація, 

контроль) туристсько-рекреаційною діяльністю, що здійснюється спільними 

підприємствами із залученням комерційних структур – туристичних фірм 

(турагенти, туроператори). 

На загальнодержавному рівні існує безліч проблем законодавчого характеру, 

що впливають на збереження і оптимальне використання заповідних територій і 

об’єктів. У багатьох заповідних об’єктів відсутні картографічні матеріали, а наявні 

не відповідають нинішній ситуації і не оформлені відповідно до вимог. Межі 

більшості заповідних об’єктів не винесені в натуру. Все це сприяє посиленню 

антропогенного впливу, самовільного захоплення територій заповідних об’єктів, 

ускладнює прийняття заходів щодо притягнення порушників до відповідальності.  

Сучасна економічна обстановка вимагає нового підходу до охорони та використання 

заповідних об’єктів. З одного боку, потрібно поліпшення і посилення контролю за 

дотриманням режиму охорони територій та об’єктів ПЗФ, з іншого боку, недостатнє 

і нестабільне фінансування не дозволяє здійснювати охорону належним чином. До 

того ж, досі чітко не визначено порядок охорони і характер допустимої діяльності на 

заповідних територіях [36]. В цілому для ПЗФ Північно-Західної України 

характерними є всі основні проблеми загальнодержавного масштабу. 

На шляху організації рекреаційної діяльності в межах ПЗФ регіону виступає 

ряд перешкод. Однією із основних проблем недостатнього рекреаційного 

використання об’єктів ПЗФ регіону є нененалежний рівень розвитку туристичної 

інфраструктури та її окремих елементів (інформаційної, стаціонарної). Є недоліки в 

облаштуванні наявних маршрутів (відсутність обладнаних бівуаків), недостатнім є 

інформаційне забезпечення екотуристських маршрутів (стенди, схеми). 

Нерозвиненою залишається транспортно-дорожня інфраструктура 

внутрішньорегіональних пасажирських перевезень, існують певні недоліки, що 

стосуються транспортної доступності. Покращення потребує загальне облаштування 
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територій ПЗУ. Недостатньо розвинена мережа соціальної інфраструктури на 

територіях ПЗУ.  

Для прикладу, проблемою багатьох закладів рекреаційної інфраструктури 

ШНПП є необладнаність каналізаційною мережею, не забезпечується їх санітарно-

гігієнічний благоустрій. Більшість нічліжних закладів, а також пропозицій у 

місцевому приватному секторі характеризується низьким рівнем сервісу. 

Недостатньою є мережа інформаційних культурно-освітніх послуг, а також 

спеціалізоване екскурсійне обслуговування певних груп відвідувачів (науковці, 

іноземні туристи). Історичні об’єкти на території установ ПЗФ, такі як старі сільські 

хати, традиційні сільськогосподарські приміщення, недостатньою мірою 

використовуються для нічліжних пропозицій, облаштування традиційних закладів 

харчування, для створення тематичних експозицій та місцевих музеїв. Недостатньою 

мірою використовується вербальна культура регіону: мало демонструються 

традиційні обряди, незначним є перелік етнофестивалів [92].  

Однією із причин вкрай неефективного використання туристсько-

рекреаційного потенціалу природоохоронних об’єктів регіону є катастрофічний 

дефіцит інформації для громадян України та її гостей. Та незначна кількість 

інформації про НПП та РЛП, доступної в мережі Інтернет, не задовольняє попит 

серед населення в повній мірі. Недоліком є низький рівень популяризації ПЗУ та 

відсутність цілісної інформаційної політики щодо їх діяльності. Інформаційно-

екскурсійне забезпечення територій ПЗФ є недостатнім через  нестачу коштів на 

рекламно-інформаційну діяльність, відсутність спеціального відділу в адміністрації 

природоохоронних установ.  

Серед основних чинників, які стримують розвиток туристсько-рекреаційного 

використання ПЗФ у регіоні, виділяємо економічні, організаційні та правові. До 

економічних відносимо наступні: відсутність необхідного початкового капіталу для 

фінансування робіт із створення науково-природознавчих центрів, формування 

цільових програм рекреаційної діяльності у межах території та об’єктів ПЗФ; 
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відсутність соціально-політичних та економічних умов, сприятливих для інвестицій; 

незначними є інвестиції у туристичну інфраструктуру та, зокрема, у впровадження 

екологічних програм, що позначається на стані готельного, транспортного 

обслуговування, рівня надання послуг; відсутність засобів з менеджменту та 

маркетингу для залучення потенційних туристів для відвідування хоча б тих 

територій, які мають певну інфраструктуру з прийому, розміщення та 

обслуговування гостей; штатні працівники адміністрацій природоохоронних установ 

не достатньо досвідчені у питаннях з організації рекреаційної діяльності, особливо в 

галузі маркетингу, пізнавальних програм для різних категорій відвідувачів, 

ціноутворення туристсько-рекреаційного продукту; низька підприємницька 

активність місцевого населення; брак досвіду зі стимулювання малого 

підприємництва у сфері обслуговування відпочинку людей на територіях ПЗФ; 

відсутність цілеспрямованих наукових досліджень та підготовки необхідних кадрів; 

недостатня оцінка можливої участі місцевого населення у розвитку рекреаційної 

діяльності природоохоронних територій.  

Серед організаційних гальмівних чинників вважаємо доцільним виділити такі: 

неефективність використання рекреаційних ресурсів природоохоронних територій; 

обмеженість туристських маршрутів у місцях ПЗФ та їх незадовільна 

облаштованість; відсутність розробок туристсько-рекреаційних продуктів 

міжнародних зразків зі спеціалізованих маршрутів та програм для різних категорій 

рекреантів; недостатній рівень інформаційного обслуговування відвідувачів; 

відсутність туристичних організацій, діяльність яких пов’язана з рекреаційним 

використанням ПЗФ; відсутність реклами про рекреаційні території ПЗУ та 

популяризації в засобах масової інформації; бюрократичні заборони й обмеження на 

відвідування туристами привабливих у природному відношенні місць переважно 

через нерозробленість механізму взаємодії адміністрації природогосподарських і 

природоохоронних організацій з організаторами подорожей та екскурсій; 

важкодоступність до окремих цікавих у туристичному плані об’єктів; обмежений 
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набір туристсько-рекреаційних послуг для туристів; відсутність єдиних стандартів 

формування цін на додаткові послуги, якими користуються відвідувачі ПЗУ; нестача 

фахівців як у галузі туризму, так і у відповідних державних установах, міністерствах 

та відомствах; відсутність співпраці з суб’єктами туристичної індустрії 

(турагентами, туроператорами) для просування екопродукту і програм з обміну 

досвідом; недосконалість управлінських підходів у керуванні рекреаційними 

потоками; відсутність регулювання кількості відвідувачів, що призводить до 

перевищення показників максимального допустимого рекреаційного навантаження 

на природні комплекси; неможливість контролювати величину вхідного турпотоку; 

низький рівень культури, необізнаність і неготовність сприйняти екотуристичний 

продукт населенням. Значною проблемою виступає неспроможність більшості 

установ ПЗФ налагодити взаємовигідні стосунки з територіальними громадами, 

органами влади та самоврядування на місцях. 

До правових відносимо наступні: недосконалість нормативно-правової бази, 

що стосується земельних, охоронних, адміністративних та фінансово-господарських 

питань функціонування природоохоронних об’єктів; відсутність дієвого 

законодавчого регулятивного апарату для сфери рекреаційної діяльності в межах 

ПЗФ. Законодавчо не врегульованою залишається питання стягування плати за 

відвідування територій природоохоронних територій, яка виступає суттєвою статтею 

поповнення бюджетів ПЗУ. Чинне законодавство України не надає правових підстав 

для отримання НПП і РЛП додаткового фінансування за передачу в оренду 

територій, що використовуються для туризму, що потребує додаткового дослідження 

і обґрунтування відповідних змін до земельного законодавства. 

Найбільшою перешкодою повноцінного функціонування національних 

природних парків, створених у 2009–2010 рр. (в т. ч. НПП «Дермансько-

Острозький», Ківерцівський національний природний парк «Цуманська пуща»), є 

проблема з передачею земельних ділянок від існуючих землекористувачів природно-

заповідним установам. Юридичні наслідки відсутності в національних природних 
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парків правовстановлювальних документів на земельні ділянки полягають у забороні 

отримання коштів від туристичних екскурсій. 

Значною перешкодою виступає відсутність єдиної концепції та програм 

розвитку туристсько-рекреаційної діяльності в межах ПЗФ регіону. Більшість 

об’єктів ПЗФ регіону місцевого значення занедбана і вимагає реконструкції та 

оновлення. Значна кількість об’єктів ПЗФ регіону не мають належної візуалізації, що 

ускладнює їх ідентифікацію, а частина з них взагалі недоступна для відвідувань, не 

ознаковані на місцевості, не несуть жодної інформаційної цінності не тільки для 

туристів,  а й для місцевого населення. У регіональних ландшафтних парках регіону 

не створені адміністрації. У одного із чотирьох НПП регіону не проведене 

функціональне зонування.  

Багаторічне ведення рекреаційної діяльності на ПЗТ призводить до того, що 

стан багатьох екологічних стежок перебуває в катастрофічному стані, в тому числі і 

прилеглі до них ландшафти. Уваги потребує проблема із дотриманням умов 

людського навантаження на рекреаційні території, тобто потрібно, з екологічної 

точки зору, раціонально підходити до пропускної спроможності кожної окремо 

взятої території (об’єкту), яка залучається до рекреаційного природокористування. 

На сьогоднішній день, як показує практика, результати здійснення рекреаційного 

природокористування на ПЗТ є недостатньо ефективними щодо поповнення 

місцевих бюджетів. Виникає потреба науково-методичного забезпечення різних 

видів туристичних послуг на територіях ПЗФ [116]. 

Вагомою є проблема дотримання заповідного режиму територій ПЗФ, часто 

спостерігається порушення такого режиму постійними користувачами чи 

відвідувачами установ. Важко дотримувати заповідний режим у легкодоступних 

місцях та у місцях, де заповідна зона межує з господарською або зоною стаціонарної 

рекреації. Відвідувачі часто хаотично створюють нові місця для відпочинку і 

вогнищ, проходи та стежки. Наслідками нерегульованого рекреаційного 

навантаження є засмічення території, витоптування та стежкова дигресія найбільш 



124 
 

популярних для відвідування місць. Великою проблемою є також санітарний стан 

територій ПЗУ. Засмічення відбувається не лише численними відвідувачами парку, а 

й постійними мешканцями.  

Значною проблемою виступає перевищення рекреаційного навантаження на 

природні комплекси окремих природоохоронних територій, що виникає через 

відсутність контролю потоку рекреантів та призводить до порушення екологічного 

балансу, нерівномірність розподілу туристських потоків протягом року. 

Негативно на активізацію процесу рекреаційного використання ПЗФ регіону 

впливає складна соціальна ситуація в населених пунктах, де зосереджені ПЗУ,  

низький рівень довіри до структур влади, нерозвиненість громадських та 

екологічних організацій, зростання числа та обсягів самовільного використання при-

родних ресурсів. Розвитку туризму в межах ПЗФ перешкоджають також 

неефективність механізмів контролю за туристсько-рекреаційною діяльністю, 

відсутність відповідної системи моніторингу, загальна економічна та політична 

нестабільність в державі. 

Звідси випливає, що коло проблем обширне і потребує зваженого та 

системного вирішення. Для подолання недоліків необхідно застосувати комплекс дій 

відповідно до визначених проблем. І зробити це можливо, на наш погляд, як на 

державному та міждержавному, так і місцевому та регіональному  рівнях, адже 

запровадження розвитку туристсько-рекреаційної діяльності на природоохоронних 

територіях є одним із найважливіших шляхів ефективного розвитку ПЗФ.  

 

Висновки до другого розділу 

 

1. Картографічний аналіз просторового розміщення ПЗФ на території Північно-

Західної України дозволив виявити райони з найбільшою (Маневицький, 

Ківерцівський, Камінь-Каширський) та найменшою (Демидівський, Корецький, 

Іваничівський) кількістю природоохоронних об’єктів. При цьому на території 
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регіону найбільш поширеними є заказники (346) та пам’яткм природи (191), а 

найменш чисельними є дендрологічні парки, зоологічні парки та ботанічні сади – по 

одному. Водночас найбільшу площу в структурі ПЗФ регіону займають заказники, 

національні природні парки, регіональні ландшафтні парки та природні заповідники. 

2. Встановлено, що досліджувана територія характеризується недостатньою 

кількістю багатофункціональних природно-заповідних об’єктів, що вимагає 

оптимізації просторово-функціональної структури ПЗФ регіону. Доведено, що 

просторова структура природно-заповідної мережі Північно-Західної України є 

доволі строкатою як в межах адміністративних районів, так і ландшафтних районів, 

що дозволяє зробити висновок про недосконалість та малоефективність 

територіальної організації об’єктів ПЗФ досліджуваної території. Природно-

заповідні об’єкти регіону розміщені нерівномірно, що зумовлено особливостями 

ландшафтної структури, а також природокористування. 

3. Аналіз показав, що природно-антропогенні туристсько-рекреаційні ресурси 

Північно-Західної України надзвичайно різноманітні та володіють необхідними для 

залучення в рекреаційну сферу кількісними та якісними параметрами, але 

потребують подальшого вивчення і підвищення атрактивності. Важливою умовою 

розвитку природоохоронно-рекреаційного природокористування в Північно-Західній 

Україні є використання природно-заповідних територій вищого статусу, а саме 

національних природних парків та регіональних ландшафтних парків. Саме об’єкти 

даних категорій заповідання виступають основою здійснення туристсько-

рекреаційної діяльності в регіоні. Найбільш обмеженими для рекреаційної діяльності 

і використання в туризмі є території природних заповідників та заповідних урочищ 

регіону. 

4. Аналіз засвідчує, що за показниками ступеня розвитку інфраструктури НПП 

Північно-Західної України можна поділити на два типи – інтенсивного («Шацький») 

та екстенсивного («Прип’ять-Стохід», «Цуманська пуща», «Дермансько-

Острозький») туристичного освоєння. Оцінка ресурсного потенціалу національних 
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природних парків регіону свідчить про значні невикористані можливості щодо 

організації рекреаційної діяльності. Натомість стан наявної туристичної 

інфраструктури є незадовільним. Кожен з рекреаційних типів національних парків 

потребує розробки певних стратегій щодо розвитку туризму із конкретизацією 

планів дій для кожного з парків. Діагностика туристичного руху в НПП регіону 

свідчить, що найпопулярнішою формою туристичних занять є короткотривалий 

відпочинок у теплий період року, натомість зимові види відпочинку практично не 

розвиваються. Для тривалої рекреації використовують лише санаторії ШНПП, 

Ківерцівського НПП, де проводиться цілорічна діяльність.  

5. Досліджено перспективи туристсько-рекреаційного використання інших 

категорій ПЗФ регіону. Найбільші перспективи в рекреаційному відношенні мають 

регіональні ландшафтні парки та парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва, роль 

яких повинна зростати. В свою чергу наявні в регіоні заказники, пам’ятки природи, 

дендропарк, зоопарк та ботанічний сад за функціональними особливостями 

володіють меншим рекреаційним потенціалом і можуть виступати як самостійними, 

так і додатковими атрактивними туристськими об’єктами.  

6. Аналіз основних проблем, що склалися у сфері туристсько-рекреаційного 

використання ПЗФ в регіональному розрізі, дозволив об’єднати їх в групи за 

спільними ознаками, а саме: правові, інформаційні, економічні, організаційні, 

фінансові, соціальні.  
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РОЗДІЛ 3 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗБАЛАНСОВАНОГО ТУРИСТСЬКО-

РЕКРЕАЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ 

ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ 

 

3.1. Оптимізація просторово-функціональної структури територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду в контексті рекреаційного 

природокористування 

 

Для ефективного функціонування мережі ПЗФ на території Північно-Західної 

України та виконання природоохоронними об’єктами рекреаційних функцій 

необхідно здійснити ряд конструктивних заходів. Відомо, що нормальне 

функціонування та відновлення природних комплексів будь-якого регіону можливе 

за умови наявності у регіоні не менше 10-15% площі, зайнятими природно-

заповідними територіями. Відтак, першочерговим завданням постає підвищення 

коефіцієнту заповідності до науково обгрунтованої норми (15%). Реалізація цього 

завдання повинна здійснюватися не лише шляхом створення нових ПЗТ (створення 

на території регіону національних природних парків, регіональних ландшафтних 

парків та інших об’єктів ПЗФ загальнодержавного і місцевого значення), а й 

розширенням площі уже існуючих до екологічно стабільної, здійсненням заходів 

щодо розширення територій та об’єктів ПЗФ з метою забезпечення їх ландшафтної 

цілісності, природної репрезентативності, збереження видів флори і фауни. 

Необхідно також збільшити площі екологічно нестабільних ПЗО до 50 га і зменшити 

їх частку в структурі ПЗФ Північно-Західної України. Тому актуальним постає 

виявлення перспективних для заповідання або резервування територій для 

наступного включення їх до ПЗФ та подальша організація  в їх межах екологічного, 

пізнавального та інших видів туризму. 
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Природно-заповідний фонд Північно-Західної України в процесі свого 

розвитку набував певних змін. У минулому мережа ПЗФ регіону формувалась без 

урахування її репрезентативності у системі природного районування, цілісності та 

достатності площі ПЗО, їх екологічної стабільності. Динаміку ПЗФ Північно-

Західної України на сучасному етапі (за період з 2004 до 2016 року) відображено у 

таблиці 3.1.  

Таблиця 3.1 

Динаміка створення об’єктів природно-заповідного фонду на території 

Північно-Західної України (2004-2016 рр.)* 

Рік Площа ПЗФ регіону, га Відсоток заповідності, % Загальна кількість об’єктів 

2004 346605,72 8,64 661 

2005 346589,44 8,4 636 

2006 349275,3 8,7 671 

2009 350767,12 8,74 673 

2010 379175,79 9,3 676 

2011 381110,12 9,47 680 

2012 403754,6 10 691 

2013 401168,1 9,9 694 

2014 416333,86 10,3 694 

2015 420544,76 10,475 698 

2016 420544,76 10,475 698 

* Розроблено автором 

 

Аналіз показує, що в даний період площа ПЗФ регіону зросла (зокрема, якщо у 

2004 році вона становила 346,6 тис. га, то у 2016 році вона вже становила 420,5 тис. 

га). При цьому зросла і кількість об’єктів ПЗФ (у 2004 році їх було 661, а в 2016 році 

їх кількість зросла до 698).  

Динаміку створення об’єктів ПЗФ за аналогічний період по областях регіону 

подано в Додатку У. Збільшення площі за роками та зменшення кількості об’єктів – 

це закономірний етап у процесі розвитку ПЗФ. Зменшення кількості об’єктів ПЗФ 

або ж їх незначне збільшення відбувається у зв’язку з їх укрупненням і розширенням 

площ існуючих об’єктів, а частина об’єктів ПЗФ вилучається із-за втрати їх 
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природної цінності. Нарощування ПЗФ у регіоні протягом досліджуваних років 

пов’язане із реалізацією Закону України «Про загальнодержавну програму 

формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки».  

У складі Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 

2020 року [189] (надалі  Стратегія) затверджено показники площ територій ПЗФ, 

що мають бути додатково створені в кожній з областей до 2017 та до 2021 року. В 

середньому запроектовані площі територій ПЗФ в 3-4 рази більші за показники 2014 

року. У Стратегії йдеться про те, що підвищення ефективності використання 

внутрішніх факторів розвитку регіонів здійснюватиметься шляхом виконання таких 

завдань: раціональне використання рекреаційних ресурсів територій та об’єктів ПЗФ 

для формування економічного середовища та розвитку сфери зайнятості населення в 

регіонах; визначення економічного механізму стимулювання розвитку ПЗФ; 

підвищення рівня обізнаності населення щодо цінностей територій та об’єктів ПЗФ і 

залучення населення до управління ними; збереження історико-культурних 

цінностей та природної спадщини, забезпечення в регіонах доступності до 

культурної та природної спадщини. Показники існуючої та проектованої 

заповідності в розрізі областей Північно-Західної України представлені в таблиці 

3.2. 

Таблиця 3.2 

Показники існуючої та проектованої заповідності Північно-Західної 

України* 

 

Область 

Станом на 1 січня 2013 р. Станом на 1 січня 2017 р. Станом на 1 січня 2021 р. 

Площа Площа Площа 

тис. га відсотків тис. га відсотків тис. га відсотків 

Волинська 219,7 10,9 343,5 17,1 468,4 23,3 

Рівненська 177,5 8,8 297,8 14,9 406 20,3 

УКРАЇНА 3655,5 6,1 6733 11 9095,1 15 

 * Розроблено автором на основі [189] 
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Вважаємо, що оптимізацію структури природно-заповідного фонду 

досліджуваного регіону необхідно здійснювати, в першу чергу, шляхом створення 

нових НПП і РЛП як об’єктів організованої рекреаційної діяльності та які 

орієнтовані, насамперед, на використання природних рекреаційних ресурсів. 

Функціональне зонування НПП чи РЛП забезпечуватиме ефективне використання 

наявних рекреаційних ресурсів, обгрунтоване розміщення об’єктів рекреаційної 

інфраструктури, регулювання навантажень на природні комплекси, орієнтацію на 

певні види рекреаційних послуг. В даному аспекті важливими питаннями постають 

розробка та затвердження перспективних переліків нових територій та об’єктів ПЗФ 

на державному та місцевому рівнях, забезпечення включення питань створення та 

управління територіями і об’єктами ПЗФ в регіональні стратегії та програми 

розвитку. 

Організацію НПП можна розглядати як єдиний можливий спосіб 

врегулювання суперечностей, що виникають на територіях, які потребують охорони. 

Важливим є питання функціонального зонування цих природоохоронних об’єктів. 

На жаль, до сьогоднішнього дня немає чітких теоретичних і методичних розробок 

щодо функціонального зонування природоохоронних територій. Тільки організація і 

створення НПП дає можливість повністю зберегти унікальні природні об’єкти, 

еталонні природні системи, врегулювати питання охорони природи на значних 

територіях, а також узгодити їх з іншими видами господарського та рекреаційного 

використання [175].  

Загальною тенденцією у підході до створення РЛП в Україні є намагання 

створити таку природно-антропогенну структуру, яка б, з одного боку, розв’язувала 

проблеми збереження і відновлення біологічного та ландшафтного різноманіття 

певної території, а з іншого – сприяла б її сталому розвитку через поліпшення умов 

існування населення, надання йому різноманітних соціально-економічних пільг 

[232]. Створення РЛП дозволяє інтенсивніше використовувати наявний 

рекреаційний потенціал регіону з метою оздоровлення та відпочинку населення і 
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одночасно забезпечувати охорону природних комплексів місцевості. Значущість 

територій для РЛП залежить від наявності природних, культурних та історичних 

цінностей і можливості проведення на їх базі екологічного виховання та розвитку 

туризму. Із врахуванням цих вимог розроблені критерії до їх створення та 

функціонування [5]: переважання на території парку відносно незміненого, 

унікального природного ландшафту, характерного для певного регіону; відсутності 

на території великих промислових центрів, джерел значного забруднення довкілля, 

радіаційного забруднення тощо; наявності осередків природних екотонів з цінним 

рослинним та тваринним світом, на який встановлено охоронний режим (заказники, 

пам’ятки природи місцевого значення, заповідні урочища) або ділянок, на яких 

можливе створення відповідних об’єктів; привабливість території для 

регламентованої рекреації та екотуризму; наявність історичних та культурних 

цінностей; технічна можливість організації на цій території наукового, екологічного, 

мисливського, рибальського туризму, а також природоохоронних екскурсій 

(наявності шляхів, оснащеність місць відпочинку); роль території парку у створенні 

територіальних природоохоронних мереж. На думку М. М. Гуйдаш, пропоновані 

критерії повинні бути доповнені соціально-економічними, оскільки створення РЛП 

повинно давати населенню додаткові пільги як від безпосереднього використання 

ресурсів, так і від розвитку туризму в природних об’єктах, історико-культурних 

пам’ятках і об’єктах упорядкованої рекреації [71]. 

В Рівненській області затверджено Регіональну програму розвитку природно-

заповідного фонду та формування екологічної мережі Рівненської області на 2010-

2020 роки. Метою Програми є розроблення заходів щодо упорядкування, 

розширення існуючих та створення нових заповідних об’єктів для забезпечення 

збереження типового і унікального ландшафтного та біологічного різноманіття 

екологічної мережі області. У таблиці 3.3 подаємо перспективні природоохоронні 

рекреаційні установи досліджуваного регіону. 
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Таблиця 3.3 

Перспективні природоохоронно-рекреаційні установи Північно-Західної 

України* 

№ 

п/п 

Назва природного 

об’єкта (території) 

Пропонована 

категорія заповідання 

Місцезнаходження об’єкта 

1 «Західне Побужжя» Національний 

природний парк 

Іваничівський, Володимир-

Волинський, Любомльський райони 

2 «Лісова пісня» Національний 

природний парк 

Ковельський район 

3 «Соколині гори» Національний 

природний парк 

Березнівський район 

4 «Нобельський» Національний 

природний парк 

Зарічненський район 

5 «Хрінники» Національний 

природний парк 

Демидівський район 

6 «Перлина Волині й 

Поділля» 

Національний 

природний парк 

Острозький, Здолбунівський та 

Дубенський райони 

7 «Погориння» Регіональний 

ландшафтний парк 

Гощанський район 

8 «Решуцько-

Олександрійський» 

Регіональний 

ландшафтний парк 

Рівненський район 

9 «Пересопницький 

край» 

Регіональний 

ландшафтний парк 

Біля с. Пересопниця, Рівненський 

район 

10 «Клеванський» Регіональний 

ландшафтний парк 

Біля с. Клевань, Рівненський район 

11 «Млинівський» Регіональний 

ландшафтний парк 

Млинівський район 

* Розроблено автором 

 

Проектована територія НПП «Західне Побужжя» площею 17423,4 га має 

важливе природоохоронне, наукове, рекреаційне та історико-культурне значення для 

розвитку не тільки області, але й усього регіону. Географічне розміщення цієї 

території поздовж українсько-польського кордону робить проектований НПП 

особливо цінним не тільки як природоохоронний об’єкт національного значення. 

Створення НПП у басейні Західного Бугу в порубіжній з Польщею зоні сприятиме 

укріпленню дружніх відносин між обома країнами, активізації співпраці у 

природоохоронній і рекреаційній діяльності. У перспективі створений НПП «Західне 

Побужжя» спільно з ландшафтними парками Хелмським та Стрелецьким Республіки 
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Польщі, а також з порубіжними білоруськими природоохоронними об’єктами 

можуть утворити тристоронній транскордонний біосферний резерват «Буг» в рамках 

програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера» [220]. 

Виконання заходів зі створення НПП «Нобельський» площею 19730,4 га на 

території Зарічненського району здійснюються на базі РЛП «Прип’ять-Стохід». Так, 

у 2014 році організовано і проведено робочу нараду при Зарічненській 

райдержадміністрації щодо створення НПП «Нобельський», проведено робочі 

зустрічі з представниками Рівненського обласного управління лісового та 

мисливського господарства, ДП «Зарічненський лісгосп», ДП СЛАП «Зарічненський 

держспецлісгосп» з питання надання погодження щодо включення земель до 

проектованого НПП «Нобельський» [80]. 

Здійснюються роботи зі створення НПП «Соколині гори» площею 10885,0 га  

на базі РЛП «Надслучанський». Протягом 2014 року Департаментом екології та 

природних ресурсів проведено виїзне засідання робочої групи з питання створення 

НПП, на якому Міністерством екології та природних ресурсів України були 

представлені на розгляд та обговорення матеріали до проекту створення НПП 

«Соколині гори», розроблені ТОВ «Міжгалузевий науково-дослідний центр 

менеджменту та інновацій» (м. Київ). За результатами засідання Департаментом 

екології направлено листи до землевласників та землекористувачів з пропозицією 

надання погоджень на створення національного парку [80]. 

Підготовлено наукове обгрунтування на створення РЛП «Погориння» у 

Гощанському районі. Для більш широкого використання рекреаційного потенціалу 

Рівненської області, зокрема густонаселеного південного регіону (Острозький, 

Здолбунівський та Дубенський райони) розпочаті роботи із створення НПП 

«Перлина Волині й Поділля» загальною площею 22,3 тис. га. Реалізація зазначеного 

проекту сприятиме розширенню нових привабливих туристичних маршрутів, 

організації екотуризму, сільського зеленого туризму як форм активного відпочинку, 
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залучення інвестицій для розвитку туризму та проведення заходів по екологічному 

збереженню навколишнього середовища краю. 

Створення нових НПП та РЛП призведе до збільшення об’єктів ПЗФ 

загальнодержавного значення, збереження природних комплексів, поліпшення 

рекреаційних умов. Цьому передує робота з розроблення проекту організації 

проектованого національного природного парку, регіонального ландшафтного 

парку, розроблення на їх території мережі екологічних стежок. 

Формування розгалуженої і ландшафтно репрезентативної мережі НПП і РЛП 

сприятиме як збереженню унікальних і типових природних комплексів, так і 

використанню їх в туристсько-рекреаційних цілях. Розгалужена в територіальному 

аспекті мережа місцевостей для відпочинку сприятиме розосередженню 

рекреаційних навантажень, урізноманітненню видів рекреаційних послуг, розвитку 

інфраструктурно нових елементів рекреаційних об’єктів (пунктів). Створення мереж 

НПП і РЛП формуватиме нові структурні ланки туристсько-рекреаційного 

комплексу, елементи його спеціалізації [238]. 

Укази Президента України щодо створення нових територій та об’єктів ПЗФ (в 

т. ч. НПП «Дермансько-Острозький») містять положення щодо необхідності їх 

розширення. Тому рекомендується організувати обстеження ділянок, що прилягають 

до існуючих територій ПЗФ, або знаходяться поряд, науковцями біологічного 

профілю (перш за все працівниками заповідників та національних природних парків, 

університетів, наукових інститутів тощо) з метою з’ясування можливості та 

необхідності їх розширення [40]. 

Перспективними для заповідання з подальшим виконанням рекреаційних 

функцій в межах Північно-Західної України виступають природні території, 

розміщені в прикордонній зоні, та землі лісового фонду. 

Сприятливою для збереження природи є прикордонна смуга  ділянка 

місцевості, яка встановлюється безпосередньо уздовж державного кордону на його 

сухопутних ділянках або уздовж берегів прикордонних річок, озер та інших водойм 
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у межах територій селищних і сільських рад, прилеглих до державного кордону. 

Прикордонна смуга передбачає систему обмежень господарської діяльності й умов 

перебування населення, що забезпечує ширші обмеження, ніж реальний охоронний 

режим значної частини територій ПЗФ України. Водночас, згідно з Положенням про 

прикордонний режим [192], місцевими державними адміністраціями разом з 

відповідними підрозділами Державної прикордонної служби у межах прикордонної 

смуги та контрольованого прикордонного району визначаються місця масового 

відпочинку населення та місця для купання і рибальства, а також встановлюється 

порядок їхнього обладнання і використання. Туристичні подорожі проводяться після 

інформування органу охорони державного кордону Держприкордонслужби, у зоні 

відповідальності якого проводиться така діяльність. Таким чином, створення 

територій ПЗФ в межах прикордонної смуги є ефективним. Для Північно-Західної 

України доцільним є виділення перспективних для заповідання природних ділянок у 

прикордонній смузі та на прилеглих до неї землях і створення на цих територіях 

об’єктів ПЗФ. Заповідання таких територій дає можливість у подальшому створити 

транскордонні природоохоронні об’єкти. 

Основним резервом для розширення ПЗФ виступають ліси. Для досягнення 

нормативних показників заповідності у найближчі роки необхідно залучити значно 

більші площі лісових земель. Ліси мають не лише важливе екологічне, економічне, 

соціальне, водорегулююче, ґрунтозахисне, кліматоутворююче, але й рекреаційне 

значення. Відомо, що перебування людей в лісах різного породного складу дає 

можливість оздоровлюватись, не вдаючись до ніяких спеціальних процедур. Ліси 

регіону характеризуються високими показниками естетичної цінності та можуть 

бути використані для відповідних видів туризму без проведення спеціальних заходів 

з підготовки територій, для організації туристичної діяльності. Тому виділення 

нових об’єктів ПЗФ в лісах та оптимізація їх використання для рекреації сприяє 

використанню лісів для відпочинку та оздоровлення. 
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Серед інших видів об’єктів природоохоронних територій розвиток 

рекреаційної діяльності набуває пріоритетного значення у буферних зонах 

біосферних резерватів. Згідно з міжнародними нормами і законодавством України, 

на території даної зони підтримується туристсько-рекреаційна діяльність, 

спрямована як на зменшення туристичного навантаження на заповідну зону, так і на 

збільшення туристсько-рекреаційної привабливості транзитної зони.  

На даний момент, пріоритетним напрямом перспективного розвитку 

територіальної охорони природи виступає утворення транскордонних форм 

заповідних об’єктів (національні природні, ландшафтні парки, біосферні 

заповідники). На європейському рівні міждержавна охорона природних комплексів 

має важливе значення в охороні біорізноманіття територій декількох країн 

одночасно, а також для росту наукової, екологічної та рекреаційної популярності 

конкретних об’єктів ПЗФ. Збільшення площ територій із заповідним режимом 

сприяє послабленню «острівного ефекту» окремих цінних об’єктів і залучення все 

більших популяцій рослинного і тваринного світу до їх охорони [73]. 

Україна бере участь у транскордонному природоохоронному співробітництві в 

рамках виконання заходів Програми ЮНЕСКО «Людина і Біосфера» і Конвенції про 

захист всесвітньої культурної та природної спадщини шляхом створення 

транскордонних біосферних резерватів (ТБР) та об’єктів Всесвітньої природної 

спадщини відповідно. Головною метою створення транскордонних біосферних 

резерватів є розвиток міждержавного співробітництва з вирішенням питань 

спільного інтересу щодо забезпечення сталого соціально-економічного розвитку 

територій із збереженням в їх межах природних комплексів і об’єктів. 

Так, до складу українсько-польсько-білоруського ТБР «Західне Полісся», 

започаткованого у 2012 році, з українського боку увійшов Шацький біосферний 

резерват, створений на базі Шацького НПП та прилеглих територій площею 75 тис. 

га. ТБР «Західне Полісся» має об’єднавчу функцію громад трьох країн, що сприяє 

функціонуванню і розвитку туристських маршрутів, раціональному використанню 
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рекреаційного потенціалу, активній співпраці природоохоронних установ, а також 

культурних та спортивних організацій, проведенню конференцій, фестивалів, 

виставок, спортивних змагань, круглих столів тощо. Створений трилатеральний 

біосферний резерват «Західне Полісся» повинен не тільки забезпечувати збереження 

біологічного і ландшафтного різноманіття Полісся, а й виконувати функції 

координатора сталого розвитку місцевих громад, які проживають на цій території. 

Запропоновано п’ять основних напрямів співпраці в рамках ТБР: збереження 

ландшафтного та біологічного різноманіття; наукова діяльність; екологічна освіта; 

співпраця з органами влади та місцевими громадами; міжнародне співробітництво 

[95]. 

Територія, на якій знаходиться НПП «Прип’ять-Стохід», надзвичайно цінна 

для збереження  природи у світовому значенні. Тут знаходяться 2 водно-болотні 

угіддя, що мають міжнародне значення (Рамсарські): заплава річки Прип’яті та 

заплава річки Стохід, а також одне транскордонне водно-болотне угіддя «Прип’ять-

Стохід-Простир». В 2010 році вперше в Україні НПП «Прип’ять-Стохід» отримав 

статус трансграничної території міжнародного значення в результаті впровадження 

Програми Розвитку Організації Об’єднаних Націй та Глобального екологічного 

фонду (ПРООН/ГЕФ) «Зміцнення управління та фінансової стійкості національної 

системи природоохоронних територій в Україні» протягом 2008-2011 років. 

Трансгранична Рамсарська територія «Стохід-Прип’ять-Простир» об’єднала заплави 

українських та білоруських річок  Стоходу, Прип’яті та Простиру. НПП «Прип’ять-

Стохід» отримав диплом Секретаріату Рамсарської Конвенції, що підтверджує його 

вхід до складу трансграничної території. Віднині парк став об’єктом міжнародної 

уваги, а його територія увійшла до складу угідь, що особливо охороняються. 

У рамках реалізації проектів ПРООН/ГЕФ плануються заходи, які активно 

сприятимуть розвитку співробітництва на регіональному рівні між НПП «Прип’ять-

Стохід» і Державною природоохоронною установою «Ландшафтні заказники 

республіканського значення «Середня Прип’ять» і «Простир» (Берестейська область, 
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Республіка Білорусь) щодо стійкого управління, охорони та використання 

транскордонного водно-болотного угіддя «Прип’ять-Стохід-Простир» шляхом 

розробки та впровадження сучасних методів екологічного менеджменту, створення 

системи екологічного моніторингу, забезпечення ефективної охорони території та 

інтенсивного розвитку туризму. Співробітництво включає також роботу з 

населенням, розвиток прикордонних і ділових відносин, в тому числі використання 

природних ресурсів у рекреаційних цілях. Важливим завданням є створення балансу 

між споживанням та захистом природних ресурсів, що важливо не тільки для 

мешканців території, але й для туристів. У перспективі, спільне керування водно-

болотними угіддями, розширення існуючих і створення нових природоохоронних 

територій, інтенсивний розвиток туристичної діяльності призведуть до організації 

нових робочих місць і росту рівня життя в цьому регіоні. Розвиток міжнародного 

туризму передбачає створення інформаційних центрів, проведення широкої 

інформаційної кампанії з метою інформування місцевого населення щодо кордонів і 

режиму функціонування Рамсарської території «Прип’ять-Стохід-Простир» [225].   

Процес створення нових/розширення існуючих територій і об’єктів ПЗФ 

повинні ініціювати і координувати державні та місцеві органи влади шляхом: 

передбачення коштів у державному/місцевому бюджетах для проведення наукових 

досліджень щодо виявлення територій, придатних для оголошення територіями та 

об’єктами ПЗФ; пошуку існуючих матеріалів щодо цінних територій для 

заповідання; пошуку нових територій за допомогою районних адміністрацій, 

сільських та селищних рад; ініціювання та організація наукових досліджень на 

волонтерських засадах; організація на постійній основі нарад, зустрічей, засідань, 

конкурсів, акцій та інших заходів з метою виявлення нових ділянок для заповідання 

та популяризації цієї роботи; використання існуючих Інтернет-ресурсів [40]. З метою 

забезпечення проведення роботи з розширення мережі територій та об’єктів ПЗФ 

регіону слід здійснити комплекс адміністративних заходів на рівні областей: видати 

рішення обласної адміністрації «Про розвиток мережі природно-заповідного фонду в 
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області» (щодо Волинської області); організувати роботу з виявлення територій, 

перспективних для створення нових/розширення існуючих територій і об’єктів ПЗФ; 

розробити та затвердити обласні програми моніторингу та поліпшення стану 

збереження територій та об’єктів ПЗФ регіону, перелік перспективних територій та 

об’єктів ПЗФ; передбачити включення існуючих та перспективних територій ПЗФ до 

генеральних схем планування районів і областей; видати атлас та інші популярні 

видання щодо територій та об’єктів ПЗФ областей та перспективних територій для 

заповідання; забезпечити збереження територій, які визначені Переліком 

перспективних територій та об’єктів ПЗФ, та недопускати зміни їхнього цільового 

використання. 

Створення нових природоохоронних територій є складовою механізму 

реалізації державної політики в галузі збереження НПС. Організація нових 

природоохоронних об’єктів забезпечить можливість створення нових рекреаційних 

центрів і послужить основою для переорієнтації економіки регіону від 

екстенсивного характеру природокористування до розвитку оздоровчо-рекреаційної 

та туристичної індустрії, яка в наших умовах може бути дуже прибутковою [96; 164]. 

Розвиток туризму на базі мережі природоохоронних об’єктів гарантуватиме 

збереження їхнього рекреаційного потенціалу на майбутнє, а також сприятиме 

вирішенню соціальних та економічних проблем регіону в цілому завдяки створенню 

нових робочих місць для місцевого населення в інфраструктурі рекреаційного 

комплексу та збільшенню фінансових надходжень у місцеві бюджети [162]. 

Створення  нових та розширення існуючих територій та об’єктів ПЗФ  стане 

основою для формування екологічного каркасу регіону, сприятиме розвитку 

організованих форм рекреації і туризму, екологічної освіти, збереженню 

традиційних форм раціонального природокористування і сталого розвитку 

природно-територіального комплексу. Надання природоохоронного статусу цінним 

природним комплексам не лише приваблює до таких об’єктів туристів, але  й 

допомагає запобігти їх приватизації, руйнації та знищенню. 
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3.2. Сталий розвиток туристсько-рекреаційної діяльності в межах 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду 

 

Сьогодні проблема сталого розвитку є однією із найактуальніших і 

невідкладних у світі, спричинена ускладненням взаємозв’язків між людиною та 

НПС. Найбільш розповсюдженим і загальноприйнятим поняттям сталого розвитку 

вважається визначення із доповіді Світової комісії з питань навколишнього 

середовища та розвитку «Наше спільне майбутнє» (1987 р.), де під «сталим 

розвитком» розуміють такий розвиток, що задовольняє потреби сьогодення і 

гарантує таку ж можливість майбутнім поколінням. Концепція сталого розвитку 

включає три основні складові: економічну (передбачає оптимальне використання 

обмежених природних ресурсів, використання екологічних, природо-, ресурсо- та 

енергозберігаючих технологій), соціальну (орієнтована на людину і спрямована на 

збереження стабільності соціальних і культурних систем, в тому числі на зменшення 

руйнівних конфліктів між людьми) та екологічну (спрямовується на збереження 

цілісності природних систем) [97].   

Поєднання природоохоронних та рекреаційних функцій ландшафтів визначає 

актуальність створення певних комплексів з метою підтримки сталості та 

економічної спроможності розвитку природних об’єктів. Загальновідомо, що 

зниження якісних характеристик навколишнього середовища призводить до 

зменшення рекреаційної привабливості території, а в певних випадках до повної 

втрати її придатності для організації рекреаційного процесу. Зважаючи на це, 

управління рекреаційними територіями повинне в першу чергу бути екологічно 

збалансованим [7].  

В умовах реалізації міжнародної стратегії сталого розвитку часто зустрічаємо 

такий термін, як «стале природокористування» [157], під яким розуміють новітні 

підходи до процесу природокористування, засновані на використанні базових 

принципів і підходів сталого розвитку. Це, зокрема, врахування принципів 
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пріоритетності прав громадян на безпечне для життя і здоров’я довкілля, гармонійне 

взаємопов’язане розв’язання соціальних, економічних і екологічних проблем, 

системність та комплексність у регулюванні екологічних відносин, запобіжний 

характер запровадження природоохоронних заходів, відповідальне ставлення до 

використання природних ресурсів. У сучасному підході до процесу 

природокористування особлива роль відводиться для ресурсозберігаючих, 

ресурсоощадливих видів природокористування, а саме рекреаційному і заповідному 

[234], які розглядають як альтернативу традиційним ресурсонеощадливим. 

Сталий (екологічно збалансований) розвиток територій та об’єктів ПЗФ 

повинен забезпечуватися за наступних умов [43]: 

1) Впровадження науково обґрунтованих, сучасних методів управління 

природними ресурсами, що базуються на екосистемному підході; підтримання і 

відновлення традиційних, природозберігаючих технологій природокористування, 

впровадження нових, екологічно безпечних видів господарської діяльності, 

насамперед соціально зорієнтованих, а також екологізації місцевої економічної 

діяльності. Природоохоронні технології повинні спрямовуватися на підвищення 

природної стабільності та стійкості екосистем; 

2) Рекреаційну та оздоровчу діяльність треба здійснювати на підставі аналізу 

інвестиційних можливостей конкретних заповідних територій, розвитку обсягів та 

асортименту існуючих платних послуг, поліпшення їх якості. Треба розробляти та 

впроваджувати правові механізми інвестування економічного розвитку установ 

ПЗФ, врахування інтересів ПЗФ в бюджетному процесі та суспільно-економічному 

плануванні регіонів, їх впливу на процес прийняття рішень у цих сферах.  

Реалізація вищезазначених заходів забезпечить створення наступних 

сприятливих умов для відпочинку та оздоровлення населення в природних умовах та 

екологічно-збалансованого розвитку відповідних регіонів: поліпшення управління 

заповідною справою; соціально-економічний розвиток установ ПЗФ; запобігання 

використання територій та об’єктів ПЗФ не за їх цільовим призначенням; 
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раціональне природокористування в межах територій та об’єктів ПЗФ; поліпшення 

фінансового забезпечення розвитку заповідної справи; підвищення якості 

туристсько-рекреаційних послуг та інфраструктури на територіях та об’єктах ПЗФ; 

залучення до управління у сфері заповідної справи висококваліфікованих кадрів; 

створення системи екологічної освіти, рекреації, в тому числі туризму та 

оздоровлення населення, залучення його широких верств до розв’язання екологічних 

проблем [43].  

У туризмі принципи сталого розвитку були сформульовані ВТО та 

Всесвітньою радою з подорожей та туризму. Відповідно до цих принципів сталий 

розвиток у туризмі передбачає [2]: невичерпне та відновне використання природного 

й культурного потенціалу на засадах програмно-цільового підходу до розвитку 

туризму; перехід підприємств туризму на енерго- та ресурсозберігаючі технології; 

залучення місцевого населення до процесу прийняття рішень стосовно розвитку 

туризму; партнерство та взаємодія громадського та приватного секторів у питаннях 

розвитку туризму; сприяння соціально-економічному розвитку окремих територій. 

Основними  принципами сталого розвитку туризму в межах територій та 

об’єктів ПЗФ, з нашої точки зору, виступають: раціональне використання природних 

ресурсів; забезпечення якісного обслуговування, місцевого контролю та добробуту 

громади; сприяння збереженню природної спадщини та відновленню 

біорізноманіття; підтримка цілісності ландшафту, уникнення фізичного та 

візуального погіршення НПС; підтримка соціально-культурної, історичної спадщини 

та традицій; застосування концепції менеджменту та маркетингу; створення умов 

для соціального розвитку місцевого населення. 

Одним із найперспективніших напрямів на шляху до сталого розвитку 

туристичної галузі регіону в цілому є екологічний туризм. На даний момент 

екотуризм на природоохоронних територіях визнаний як найбільш виражена форма 

сталого туризму, що становить одну з основ сталого розвитку держави. 

Пріоритетним напрямом сталого розвитку є оптимізація життєдіяльності людства в 
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умовах безпечного природного середовища і гармонійних відносин як усередині 

суспільства, так і між окремими спільнотами. Екологічний туризм розглядається як 

напрямок сталого розвитку, що веде до управління всіма ресурсами таким чином, що 

економічні, соціальні й естетичні потреби можуть задовольнятися при одночасному 

збереженні культурної самобутності, основних екологічних процесів, біологічної 

різноманітності і систем підтримки життя [215]. З погляду на те, що екотуризм 

містить у собі концепцію сталого природокористування, саме активний розвиток 

екологічного туризму на природоохоронних територіях дозволить забезпечити 

екологізацію господарської діяльності, привернути увагу суспільства до важливості 

бережливого природокористування [101]. Базовою формою екотуризму повинен 

стати пізнавальний природничий, що має опиратися на розвинену мережу 

дидактичних і тематичних стежок. 

Перші кроки на шляху організації екологічного туризму в Україні пов’язані 

саме з розвитком туристичної діяльності на основі об’єктів ПЗФ та розвитком в їх 

межах сільського зеленого туризму, який є однією з головних складових сталого 

розвитку туристичної індустрії. Сільський туризм є специфічною формою 

відпочинку, яка передбачає: перебування туристів у сільській місцевості, 

розміщення в приватних садибах сільського господаря, використання природного, 

матеріального та історико-культурного потенціалу сільського регіону. Відмінною 

рисою сільського туризму є те, що в якості організатора туристичної діяльності 

виступає сільська родина, яка постійно проживає в регіоні, надає туристам власне 

житло, забезпечує їх продуктами харчування, знайомить із особливостями місцевого 

способу життя, побутом, традиціями, культурою [97]. Екологічний туризм стає 

актуальним для сільських територій в разі розміщення останніх на території об’єктів 

ПЗФ та цінних природних об’єктів. Концепції сільського туризму та екотуризму не 

суперечать одна одній. Обидві форми організації дозвілля відповідають критеріям 

«сталого» туризму і спрямовані на збереження природного середовища, розвиток 

традиційної етнокультури, сприяння традиційним формам агрогосподарювання й 



144 
 

ремеслам місцевих громад. Перебування відпочиваючих у сільській місцевості надає 

їм широкі можливості для екотуристичних та екоосвітніх практик. 

Сільський зелений туризм, здійснюваний на відповідних ПЗТ при спільній 

рекреаційній діяльності сільських господарів та адміністрацій установ ПЗФ, набуває 

пріоритетного значення. Розвиток сільського зеленого туризму на територіях ПЗФ 

досліджуваного регіону може забезпечити економічну та демографічну стабільність 

у сільських місцевостях та розв’язати їх соціально-економічні проблеми. Цей вид 

туризму позитивно впливає на відродження, збереження і розвиток місцевих 

народних звичаїв, промислів, пам’яток історико-культурної спадщини. Найбільш 

сприятливі передумови для розвитку сільського зеленого туризму об’єктивно 

складаються на територіях національних і ландшафтних парків, де існує можливість 

поєднати в повноцінному відпочинку пізнання природничого, історико-

етнографічного та культурного потенціалу регіону.  

Для успішного розвитку сільського зеленого туризму у межах 

природоохоронних територій регіону потрібно створити центри підготовки 

менеджерів сільського туризму, покращити якість реклами на обласному, 

регіональному та національному рівнях, створити можливості отримання кредитних 

ресурсів для сільського населення та сприятливих умов для інвестицій. Доцільно 

розробити низку туристичних маршрутів різного типу і складності, запровадити 

практику активного відпочинку «на замовлення»  рибальство, полювання, 

велосипедний, пішохідний, кінний туризм. Ці елементи здорового й активного 

відпочинку в поєднанні з природничо-економічними передумовами для розвитку 

сільського туризму можуть підняти престиж цього виду туризму та виконати його 

економічні та соціальні задачі в розвитку сільської місцевості. 

Велику роль у становленні та розвитку сільського зеленого туризму відіграє 

неприбуткова громадська організація – Спілка сприяння розвитку сільського 

зеленого туризму в Україні [212], яка збирає і концентрує дані з різних регіонів 

країни, проводить конференції та тематичні виставки з метою популяризації 
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відпочинку в українському селі, сприяє розвитку сільської інфраструктури, 

самозайнятості сільського населення, виховання поваги до краси рідного краю, 

гостинних мешканців сільської місцевості, збереженню існуючого культурного та 

історичного надбання українського народу. За її ініціативою створені й успішно 

функціонують осередки сільського туризму у більшості областей України та 

Волинській і Рівненській областях в тому числі. Наразі гостро стоїть питання 

врегулювання законодавчої бази функціонування сільського зеленого туризму. 

Доцільним є прийняття окремого закону «Про сільський зелений туризм», проект 

якого розроблений Спілкою сприяння розвитку сільського зеленого туризму та 

Інститутом сільського розвитку, положення якого мають визначати загальні правові, 

організаційні, соціально-економічні та екологічні засади, які сприятимуть 

заохоченню сільського населення до розвитку приватної ініціативи, забезпечення 

самозайнятості та підвищення рівня якості життя сільського населення. 

Актуальним завданням розвитку сталих форм туризму є обмеження діючих 

моделей масового туризму та впровадження нових форм туризму, які ґрунтуються на 

мінімалізацію впливу на природне середовище та передбачають широке 

використання місцевих ресурсів і залучення місцевих жителів до обслуговування 

[92]. Акцент у найближчій перспективі туристсько-рекреаційного використання 

територій та об’єктів ПЗФ має бути зроблений на розширенні мережі екоосвітніх 

стежок та активному впровадженні класичних форм екотуризму. Народні промисли з 

використанням різьби, лозо-, соломоплетіння, традиційної волинської вишивки 

можуть зробити привабливим візерунок сільського туризму цього регіону та стати 

основою сувенірництва. Усвідомлення наявних можливостей у використанні 

культурної спадщини території регіону дасть змогу розширити спектр культурно-

освітніх пропозицій, а також посилити притягальність культурних елементів 

сільського туризму та краєзнавчих подорожей. Реалізація плану щодо насичення 

культурної спадщини у туристсько-рекреаційних пропозиціях установ ПЗФ регіону 
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передбачає тісну співпрацю між адміністраціями природоохоронних об’єктів, 

органами самоврядування, місцевими жителями та підприємцями у сфері послуг. 

Проведення належного контролю й моніторингу за досягненням цілей і 

втіленням основних ідей збалансованого розвитку вимагають розробки та реалізації 

відповідних критеріїв і показників – індикаторів сталого розвитку, які відіграють 

ключову роль в діагностиці стану складної системи «природа – економіка – 

людина». Під індикаторами сталого розвитку (лат. indicator – показник) розуміють 

певні характеристики, нормативи і умови, доступні для спостереження та 

вимірювання, які дозволяють робити висновки про стан та зміни, які відбуваються в 

навколишньому середовищі. Постає питає запровадження системи індикаторів 

сталого розвитку в туристичній галузі, які дозволять прослідковувати зміни в 

процесі розвитку туризму, його соціально-культурне значення для розвитку регіону, 

систематизувати впливи на НПС. Нами пропонується наступна система показників 

сталого розвитку туристсько-рекреаційної діяльності в межах природоохоронних 

територій (рис. 3.1). 

Туристсько-рекреаційна діяльність має два наслідки, перший з яких стосується 

потоку відвідувачів, розвитку місцевої економіки та підвищення рівня життя, а 

другий  пов’язаний з втручанням туристів та рекреантів в існуючу екосистему, що 

може негативно вплинути на чисельність представників флори і фауни, локальну 

культуру. Національні парки можуть виступати ініціаторами та центрами реалізації 

стратегії сталого розвитку та активно поширювати цей підхід на оточуючі території. 

Створення національного парку із сталим природокористуванням має переслідувати 

наступні цілі: 1) розвиток місцевої економіки та самоврядування, створення нових 

робочих місць, збереження традицій населення, історичної і культурної спадщини; 2) 

забезпечення здійснення сталого лісокористування, водокористування, 

землекористування; 3) реалізація сучасних інноваційних технологій, які зберігають 

ресурси і енергію, розвиток екологічних методів утилізації відходів, житлового 

будівництва, екологічного туризму, методів сталого розвитку; 4) надання 
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екологічної освіти школярам, студентам, органам місцевого самоврядування, 

приватним підприємцям в межах модельної території, якою може стати парк сталого 

природокористування. Сталий розвиток туризму та рекреації потребує максимально 

можливої реалізації туристського потенціалу території з мінімальною шкодою для 

довкілля і досягнення сприятливого соціально-економічного результату [118]. 

 

Рис. 3.1. Схема індикаторів сталого розвитку туризму в межах ПЗФ* 

* Розроблено автором із використанням [97; 165] 

Індикатори сталого розвитку туризму в межах ПЗФ 

1. Показники раннього попередження (розрахунок допустимих рекреаційних 

навантажень) 

2. Обсяг туристсько-рекреаційної діяльності (кількість відпочиваючих; 

кількість туристів, які відвідали визначні природні та історико-культурні пам’ятки; 

щомісячна кількість туристів в закладах розміщення та харчування; кількість транспортних 

засобів; кількість проектів з розвитку туризму, що отримують дозвіл на впровадження) 

5. Вплив на довкілля (показники стресу природної системи (стан якості повітря, 

ґрунтів та водних об’єктів; рівень забруднення природних ландшафтів); кількість 

відвідувачів, що прибувають громадським транспортом) 

 

4. Реакція населення (відсоток задоволених якістю місцевих туристичних послуг; 

кількість скарг, пов’язаних з туристичною діяльністю) 

 

3. Вимірювання сучасного стану туристичного сектора (рівень задоволення 

відвідувачів (відсоток задоволених відвідувачів, кількість відвідувачів, що повернулись, 

кількість отриманих скарг), рівень задоволення туристичних потреб, якість діяльності 

туристичних закладів (щомісячний рівень зайнятості засобів розміщення, кількість 

відвідувачів; покращення чи погіршення рівня якості обслуговування порівняно з 

минулим роком),  рівень зайнятості населення в туристичній сфері, рівень економічної 

ефективності) 

 

7. Вимірювання результативності управлінських рішень (правила прийому 

гостей; зміна рівня забруднення; більша кількість туристів, що повертаються) 

 

6. Показники стану природних комплексів (ступінь дигресії рекреаційних зон, 

рівень рекреаційного навантаження на природні комплекси, відповідність пропускної 

здатності закладів рекреаційної інфраструктури екологічній місткості територій) 
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Визначення основних стратегічних напрямків сталого розвитку туризму та 

рекреації в межах НПП необхідно здійснювати з огляду на їх існуючі переваги  та 

недоліки, а також можливості та загрози (табл. 3.4). 

З огляду на існування у Північно-Західній Україні двох типів НПП необхідна 

розробка двох різних технологій впровадження елементів сталого туризму. Для 

парків першого типу з вираженою туристсько-рекреаційною функцією у моделі 

сталого розвитку туризму потрібно передбачити такі заходи: природоохоронні, а 

також підвищення рівня комфорту відпочинкових і оздоровчих закладів; 

модернізацію місць масового відпочинку і туристичної інфраструктури, 

розосередження туристичних потоків, зменшення навантаження на природні 

комплекси; ширше впровадження екологічних форм туризму та  сільського зеленого 

туризму. 

Для парків другого типу з екстенсивним розвитком туризму існує можливість 

адаптації до моделей сталого розвитку, використовуваних у національних парках 

європейських країн. Ці моделі повинні бути спрямовані, з одного боку, на 

збільшення потоку туристів до цих парків, а з іншого – на розбудову інфраструктури 

для екологічно орієнтованих форм туризму [93]. 

У цілому можна зробити висновок про необхідність застосування 

стимулюючих чинників щодо розвитку рекреаційної діяльності в межах 

природоохоронних територій за умов свідомого екологічного ставлення до них та до 

процесів, які відбуваються у зв’язку з туристсько-рекреаційним використанням 

об’єктів ПЗФ у напрямку сталого розвитку.  

Для успішного впровадження принципів сталості у розвиток рекреаційної 

діяльності в межах природоохоронних територій необхідна консолідація зусиль усіх 

зацікавлених сторін, врахування інтересів всіх груп, включаючи ПЗУ, рекреантів, 

представників туристичної сфери, місцевого населення. Найближчим стратегічним 

завданням для регіону є розробка ефективного і обґрунтованого механізму взаємодії 

природоохоронної та туристичної галузей, чіткої програми сталого розвитку для  
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Таблиця 3.4 

Сталий розвиток туризму та рекреації в межах  

національних природних парків* 

Переваги  наявність державної установи НПП 

 регулювання будь-якої діяльності на території НПП існуючими правовими 

механізмами  

 високий рівень вивченості НПП відносно біологічного, ландшафтного і 

культурно-історичного різноманіття 

 НПП формують таку складову іміджу території, як її екологічність 

 штат висококваліфікованих фахівців у сфері науки, охорони природи і 

екологічної просвіти 

 доступ до інформації про унікальні об’єкти та природні явища території  

Недоліки  відсутній механізм координації дій з розвитку туризму та рекреації між 

НПП, органами місцевого самоврядування і місцевими жителями 

 слабка нормативно-методична база туризму і рекреації 

 відсутність та незадовільний стан туристсько-рекреаційної 

інфраструктури на територіях НПП 

 недосконала організаційна і штатна структура НПП 

 дефіцит висококваліфікованих фахівців у сфері управління туризмом і 

рекреацією на природоохоронних територіях 

 неефективне використання місцевими адміністраціями вже наявних 

ресурсів і можливостей для розвитку туризму та рекреації 

 відсутність підрозділів та фахівців у структурі адміністрацій НПП, 

відповідальних за туризм і рекреацію 

Можливості  туризм сприяє більшому розумінню суспільством суті охорони природи 

 вихід на внутрішній і міжнародний туристський ринок 

 додаткове джерело доходу 

 підвищення кваліфікації фахівців і співробітників НПП 

 покроковий розвиток туризму з акцентом на види, які не вимагають 

великих капіталовкладень (сільський зелений туризм, пригодницький туризм, 

спортивне рибальство) 

 підтримка в області маркетингу від регіональних і державних структур 

Загрози  великий потік туристів і рекреантів може спричинити серйозну загрозу 

довкіллю, зростання конфліктів із земле- і природокористувачами, втрату 

можливості додаткового фінансування 

 зміна зовнішньої політики держави або дій державних, регіональних або 

місцевих органів влади і управління в несприятливу для розвитку туризму і 

рекреації сторону 

 загострення міжнаціональних і міжконфесійних конфліктів 

 природні лиха 

 економічні кризи при слабо диверсифікованій туристській пропозиції і 

економіки в цілому 

 * Розроблено автором на основі [112; 118; 223] 
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подальшого ефективного функціонування. Оптимальним варіантом має виступити 

розробка й затвердження регіональної цільової програми розвитку туристсько-

рекреаційної діяльності в межах ПЗФ на державному рівні, що сприяло б створенню 

організаційних, правових та економічних принципів розвитку процесу. Зміст заходів 

програми повинен забезпечувати гарантії збереження у природному, цілісному стані 

територій та об’єктів, підпорядковуючи комерційну складову туризму 

природоохоронному пріоритету. 

 

3.3. Удосконалення туристсько-рекреаційного використання природно-

заповідного фонду 

 

Для успішного розвитку туристсько-рекреаційного використання ПЗФ 

необхідно поєднати державні та регіональні дії щодо подолання існуючих проблем. 

Більш повному та збалансованому використанню природно-заповідних об’єктів 

Північно-Західної України у сфері рекреації і туризму сприятиме, на нашу думку, 

концентрація уваги на стратегічних напрямах діяльності, вирішення проблемних 

питань та забезпечення виконання ряду завдань та першочергових заходів. 

Актуальними питаннями розвитку рекреаційних послуг  на ПЗТ регіону є 

законодавче оформлення рекреаційної діяльності, удосконалення нормативно-

правових механізмів. Необідно оформити в законодавчому і нормативно-правовому 

плані здійснювану в межах об’єктів ПЗФ туристсько-рекреаційну діяльність, внести 

зміни і доповнення до чинної законодавчої і нормативно-правової бази, розробити та 

прийняти нові законодавчі акти в контексті сучасних ринкових відносин та 

глобалізаційних процесів. Одним із основних напрямів постає введення обов’язкової 

стандартизації і сертифікації рекреаційних послуг, стандартизації комплексу 

характерних і супутніх послуг екотуризму, удосконалення механізмів контролю за 

дотриманням стандартів і нормативів. Найважливішим, на нашу думку, постає 

питання врегулювання суперечностей між різними законодавчими актами, що 
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стосуються ПЗФ (Лісовий та Земельний кодекси України, ЗУ «Про ПЗФ» тощо), 

законодавчого встановлення пріоритетності заповідання природних територій над 

іншими видами користування та створення законодавчої та інституційної бази для 

впровадження стратегії сталого розвитку. Необхідно розробити, внести зміни й 

доповнення до Законів України «Про туризм», «Про природно-заповідний фонд 

України» та інших законодавчих актів у частині стимулювання розвитку туристсько-

рекреаційної діяльності на природоохоронних територіях. 

Пріоритетними напрямами роботи з розвитку рекреаційної діяльності на 

територіях ПЗУ на сучасному етапі є системний розвиток туризму та відновлення, 

розбудова туристично-рекреаційної інфраструктури на природоохоронних 

територіях. Потребує розробки комплексна програма розвитку туристично-

рекреаційної інфраструктури у межах ПЗФ регіону, яка включатиме наступні заходи: 

створення і функціонування сервісної туристсько-рекреаційної інфраструктури на 

визначених згідно з чинними законодавством територіях та об’єктах ПЗФ; 

підвищення якості туристсько-рекреаційних послуг та інфраструктури на територіях 

та об’єктах ПЗФ; створення серії проектів типових елементів рекреаційної 

інфраструктури під єдиним брендом; поліпшення транспортного забезпечення; 

удосконалення матеріально-технічної бази рекреації. 

Для підвищення рекреаційної місткості природоохоронних рекреаційних 

установ необхідно розширювати мережу закладів розміщення. Проте необхідно 

створювати рекреаційні містечка, що будуть побудовані з дерева та які будуть 

завдавати мінімальної шкоди НПС, адже будівництво великого готелю або 

готельного комплексу спричинить порушення екосистеми, що може призвести до 

негативних наслідків. Розвиток інфраструктури цілорічного використання дозволить 

урізноманітнити туристичні потоки та певною мірою впорядкувати сезонність 

відвідування ПЗУ. Важливо приділяти увагу розвитку туризму та розбудові 

туристичної інфраструктури територій, що прилягають до природоохоронних 

установ регіону. Водночас розвиток усіх видів інфраструктури повинен повністю 
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відповідати вимогам екологічності, мінімізувати негативний вплив на навколишнє 

середовище, не перешкоджаючи при цьому природоохоронній діяльності ПЗУ. 

Прикладом можуть служити наявні заклади розміщення Шацького НПП, які 

використовуються влітку переважно для оздоровлення дітей. Для відродження у 

районі довготривалого відпочинку слід підвищити рівень стандартів проживання, 

створити інфраструктуру для активних спортивних занять (басейни, тенісні корти, 

фітнес-зали). У міжсезоння модернізовані заклади цілорічного розміщення могли б 

використовуватись для потреб конференційного та популярного сьогодні 

корпоративного відпочинку. 

Розвиток туристичної інфраструктури сприятиме зменшенню неорганізованих 

туристичних мандрівок, що, відповідно, призведе до зменшення рекреаційного 

навантаження на природні ландшафти. Елементи облаштованості територій ПЗУ 

повинні створюватися у відповідності до таких вимог: мінімальні навантаження на 

природне середовище та історико-культурні об’єкти; зручність і безпека для 

відвідувачів; привабливість елементу; дизайн, що гармоніює з навколишнім 

простором. Облаштованість території відіграє важливу роль в розвитку рекреаційної 

діяльності, зокрема, сприяє мінімізації антропогенного впливу рекреації на природні 

й історико-культурні комплекси та об’єкти. Будівництво нових інфраструктурних 

об’єктів потрібно здійснювати лише за рахунок антропогенно трансформованих 

земель, які будуть переводитися у належний стан згідно зі світовими вимогами до 

сучасних туристичних комплексів.  

Необхідно проводити постійні роботи з благоустрою об’єктів ПЗФ регіону: 

створення інформаційного пункту (встановлення інформаційних панно, схем місць 

відпочинку та екскурсійних маршрутів, карт місцевості та іншої природоохоронної 

інформації для потреб короткострокового та тривалого відпочинку); організація 

пунктів харчування; облаштування стоянок автотранспорту; облаштування місць 

початку водних екскурсій (байдарки, плоти, човни), спорудження причалів, місць 

для відпочинку; облаштування рекреаційної території короткочасного відпочинку 
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різного рівня потреб рекреантів (спорудження альтанок, місць для збору сміття, 

місць для купання, місць для встановлення наметів, облаштування мережі стежок, 

встановлення лавок, розчистка озер); організація маршрутів для тематичних 

екскурсій; створення та облаштування контрольно-пропускного поста; створення 

прокатного пункту (надання у прокат човнів, велосипедів та іншого спорядження); 

облаштування місць для любительського рибальства (встановлення містків для 

рибальства); облаштування пункту зупинки для відпочинку подорожуючих на 

байдарках та плотах; облаштування проміжного пункту пішохідних екскурсій; 

створення експозиційних зон, музеїв природи; створення історико-краєзнавчого 

музейного комплексу; обладнання оглядового майданчика, встановлення 

інформаційних експозицій; створення пунктів водних екскурсій, місць переходу 

пішохідних видів екскурсій до водних і навпаки. Природно-заповідні установи є 

потенційними територіями для проведення фестивалів, свят та можуть 

використовуватися для різного роду заходів протягом року, для чого необхідно 

здійснити будівництво сцен, навісів, спорудження місць для виступів ансамблів, 

виставочних майданчиків, експозицій, пунктів харчування, торгівлі. 

Для забезпечення збалансованого та перспективного туристсько-рекреаційного 

використання ПЗФ регіону необхідно розробити, організувати та інфраструктурно 

облаштувати комплекс різноманітних тематичних туристичних та екскурсійних 

маршрутів в межах природоохоронних об’єктів шляхом їх знакування та 

маркування, еколого-освітніх стежин відповідно до пейзажного різноманіття 

ландшафтів, розширити мережу існуючих екологічних стежок. Перспективним є 

створення маршрутів для кінних та велосипедних прогулянок, що дозволить не лише 

збільшити потік рекреантів, а й покращить співпрацю між природоохоронними 

установами та місцевим населенням. Створення природоохоронними службами 

спільно з громадкістю впорядкованих туристичних маршрутів, екологічних стежин з 

добре налагодженою системою контролю повинно стати альтернативою 

неорганізованому туризму, який призводить до порушення балансу у природі. 
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Створення мережі екологічних стежок є оптимальною формою вирішення 

проблеми рекреаційного використання об’єктів. Вирішальними умовами для вибору 

маршруту екостежки є привабливість, доступність та інформативність. Створення 

екологічних стежок є комплексною роботою, яка вимагає як географічних знань 

(прокладання стежки в межах різних природно-територіальних комплексів, стійкість 

території), так і гуманітарних (інформаційне насичення стежки, специфіка роботи з 

різними групами відвідувачів), технічних та дизайнерських (обладнання доріжок, 

виготовлення та встановлення стендів та покажчиків, правильний підбір шрифтів та 

ілюстрацій). Проте спеціальної нормативної бази, на яку можна спиратися при 

проектуванні екологічних стежок, на даний момент часу в Україні не існує [12; 14]. 

Для якісної розробки екостежок можна дотримуватися загального плану 

комплексного проекту [13]: концепція екостежок (мета, задачі, цільові групи 

відвідувачів, основні теми інформаційного насичення, протяжність, спосіб 

пересування, тривалість відвідування, сезонність, правила відвідування); оцінка 

сучасного стану території, в межах якої планується створення стежки; робочий 

проект облаштування траси маршруту; інформаційні матеріали для організації 

екологічної освіти. 

Дослідником О. Ю. Дмитруком запропоновано алгоритм розробки та 

організації екологічної стежки, що передбачає: аналіз ландшафтно-екологічної 

структури; визначення репрезентативності, еталонності, типовості, унікальності 

природного комплексу; визначення категорій об’єктів (для наукових, освітньо-

пізнавальних, оздоровчих, лікувальних); встановлення припустимих навантажень на 

об’єкти; створення проектів кроків маршруту для різних категорій об’єктів; 

прив’язка та позиціонування (кілометраж, хронометраж, визначення базових точок) 

кроків на місцевості; розробка екоекскурсій за системою та за тематичним 

спрямуванням; розробка системи маркувальних знаків, вказівників; розробка 

системи додаткових послуг; апробація маршруту та його відкриття; контроль за 
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реалізацією маршруту (моніторинг екологічного стану, контроль за якістю 

екотуристських послуг) [77]. 

Для успішного розвитку туристсько-рекреаційної діяльності на основі 

природоохоронних об’єктів Північно-Західної України необхідно розробити та 

впровадити економічний механізм надання платних рекреаційних послуг у межах 

територій та об’єктів ПЗФ, установити нормативи плати, створити їх якісний 

асортимент і відповідні підрозділи установ ПЗФ. Важливим питанням постає 

економічне стимулювання екологічного і сільського туризму та реалізація 

економічних проектів установ ПЗФ у сфері рекреації та інших видів господарської 

діяльності в тих її формах, що не руйнують і не пошкоджують НПС. 

Першочерговими заходами є: створення сприятливої інвестиційної привабливості 

щодо залучення інвестицій для розширення об’ємів задоволення потреб населення 

регіону в місцях відпочинку; розробка і соціально-економічна оцінка інвестиційних 

проектів; підвищення рекреаційної й інвестиційної привабливості території, 

активізації підприємницьких ініціатив у сфері рекреації, чітке планування 

рекреаційної діяльності на територіях ПЗУ; розширення робочих місць для 

населення в рекреаційній сфері; формування якісного туристичного продукту для 

окремих цільових груп населення, різних сезонів, різної тривалості задля отримання 

додаткових доходів місцевими бюджетами; підвищення якості надання туристичних 

послуг, мобільності і технологій; формування цивілізованого ринку рекреаційних 

послуг, запровадження регіональної рекреаційної політики; стимулювання 

підприємницької ініціативи в розвитку комфортної інфраструктури екотуризму; 

стимулювання розвитку санаторно-курортного туризму та рекреаційної діяльності на 

природоохоронних територіях (зокрема, оголошення рекреаційної зони Шацьких 

озер курортом державного значення; залучення  інвестицій у розвиток санаторно-

курортного туризму). Необхідна підтримка розвитку малого і середнього бізнесу в 

галузі рекреаційної діяльності: розвиток мережі міні-готелів, традиційних промислів 

і виробництва сувенірних виробів. 
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У статті 48 ЗУ «Про ПЗФ» затверджено, що з метою фінансування 

природоохоронних заходів об’єктів ПЗФ можуть створюватися цільові екологічні 

фонди. Однією з статей доходу ПЗФ має стати відповідне відрахування цільового 

призначення за використання території (об’єктів) ПЗФ для туризму. З метою 

приваблення споживачів послуг екотуризму на територіях ПЗФ платежі мають бути 

невисокими, але коригуватися із урахуванням специфіки послуг. Для популяризації 

екологічного туризму в структурі суб’єкту ПЗФ має бути створено відповідний 

підрозділ, до складу якого мають входити фахівці, що отримали відповідну освіту чи 

підвищили рівень своєї кваліфікації на відповідних курсах, а також організована 

діяльність щодо інфраструктурного забезпечення послуг екологічного туризму [32]. 

Важливо також залучати еколого-орієнтовані інвестиції як з боку держави, так і від 

іноземних інвесторів. Організацією даного заходу повинні займатися спеціально 

обрані кваліфіковані особи з штату місцевих адміністрацій і туристичних об’єктів. 

Отримані кошти дозволять більш ефективно проводити природоохоронні заходи, 

розширювати спектр надання екологотуристичних послуг [97]. 

З метою сприяння збалансованому розвитку регіону постає необхідність 

здійснити моніторинг усіх рекреаційних територій та об’єктів ПЗФ регіону, створити 

реєстр цих територій та об’єктів, організувати ведення кадастру та інвентаризації 

цінних рекреаційних ресурсів територій та об’єктів ПЗФ, сформувати регіональний 

електронний банк даних щодо асортименту і вартості послуг, задіяних у формуванні 

продуктів екотуризму. Важливим є посилення й розширення моніторингових 

спостережень, контроль (і, за необхідності, зменшення) інтенсивності пішохідного 

використання окремих стежок, послаблення (або повна заборона) рекреаційного 

використання ділянок окремих ландшафтних систем, заборона (за необхідності) 

перебування рекреантів на певних територіях у визначені години або сезони, 

створення інформаційно-освітньої системи екологічного спрямування для 

рекреантів, налагодження стабільного моніторингу за функціональним станом 

рекреаційно навантажених систем. Основна мета моніторингу  спостереження за 
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станом компонентів НПС для оцінки та прогнозу їх змін під впливом туристсько-

рекреаційної діяльності (рис. 3.2). 

 

Рис. 3.2. Структурно-логічна схема моніторингу рекреаційних територій 

ПЗФ* 

* Розроблено автором для ПЗУ на основі [97] 

 

Система моніторингу природних процесів у межах територій та об’єктів ПЗФ 

не відповідає сучасним вимогам. Мережа природоохоронних територій не є 

територіально суцільною, всі об’єкти відокремлені та розташовані на значній 

відстані один від одного, проте окремі елементи повинні поєднуватись 

моніторинговими спостереженнями. Нами пропонується об’єднати території та 

об’єкти ПЗФ регіону в мережу за результатами ландшафтознавчого аналізу існуючих 

та перспективних об’єктів ПЗФ. Вибір пунктів та розробка мережі моніторингу 

Моніторинг рекреаційних територій ПЗФ 

Завдання 
- збір та аналіз еколого-економічної 

інформації про стан заповідної території, 

що є об’єктом туристичної зацікавленості;  

- складання картографічної геоекологічної 

основи моніторингу – виділення об’єктів 

та ключових ділянок для проведення 

моніторингових спостережень;  

- систематичний збір первинної 

екологічної інформації, що характеризує 

стан об’єктів;  

- формування інформаційної бази даних, 

отриманої на основі регулярних 

спостережень 

 

Компоненти спостереження 

природного комплексу відвідуваної 

території 
а) ґрунти (ущільнення ґрунтів, витоптування 

тощо);  

б) водні ресурси (забруднення джерел питної води, 

цвітіння, зниження видового різноманіття);  

в) атмосферне повітря (контроль за забрудненням 

від пересувних та стаціонарних джерел);  

г) рослинність (зниження видового різноманіття 

флори, механічні пошкодження дерев та 

чагарників);  

д) тваринний світ (зниження видового різноманіття 

фауни та скорочення розмірів популяції)  

 

Управлінські рішення 
- регулювання, стабілізація або підвищення допустимого рекреаційного навантаження, його 

розподіл по сезонам, місяцям, протягом року; 

- коригування строків туристичного сезону; 

- планування заходів з профілактики або усунення порушень, ліквідації негативних наслідків 

туристичної діяльності, покращення санітарного стану території, відновлення природних 

ресурсів; 

- внесення змін в програму туристично-екскурсійної діяльності (у випадку її значного впливу на 

НПС) 
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рекреаційних територій ПЗФ Північно-Західної України (рис. 3.3) здійснювалося на 

основі врахування наступних положень: 

 

Рис. 3.3. Мережа пунктів моніторингу рекреаційних територій ПЗФ 

Північно-Західної України 

 

1) формування мережі моніторингу проводити відповідно до особливостей 

природного ландшафтного районування. Об’єкти з подібними ландшафтними 
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комплексами необхідно об’єднати в окремі регіони, межі яких відповідали б межам 

природних районів; 

2) регіональні та районні пункти спостережень приурочити до існуючих та 

перспективних об’єктів ПЗФ, які вже мають створені адміністрації та на базі яких 

повинні створюватися і функціонувати адміністрації, а саме НПП, РЛП, а також 

ППСПМ, зоопарки, ботанічні сади, дендропарки загальнодержавного значення; 

3) регіональні та районні пункти моніторингу, які виконуватимуть функції 

центра, будуть вести спостереження не лише в межах установи, але й інших 

розташованих в межах ландшафтного району територіях та об’єктах ПЗФ, які 

стануть йому підпорядкованими; 

4) роль регіональних пунктів виконуватимуть вищі за категорією об’єкти ПЗФ в 

тому чи іншому ландшафтному районі, відповідно об’єкти перерахованих в другому 

пункті категорій нижчого рівня виконуватимуть роль районних пунктів 

спостережень. 

В результаті нами виділено 26 пунктів проведення моніторингу рекреаційних 

територій ПЗФ Північно-Західної України, з яких 12 – регіональних і 14 – районних. 

Запропонований нами варіант мережі не є остаточним та може бути змінений в 

процесі подальших досліджень. 

Ефективне функціонування мережі моніторингу буде можливим при наявності 

відповідного управління. Для виконання цього положення ми пропонуємо 

регіональні та районні пункти підпорядкувати координаційним радам при 

облдержадміністаціях, у стуктурі яких необхідно створити відділ моніторингу для 

збору та систематизації отриманої інформації.  

Одним із напрямів удосконалення використання природоохоронних територій 

у сфері туризму та рекреації є створення інтерактивної кадастрової системи об’єктів 

ПЗФ, зокрема, її туристсько-рекреаційної складової [125]. Так, у картці первинного 

обліку територій та об’єктів, яку містить інструкція, розроблена свого часу 

Державною Службою Заповідної Справи, є розділ «Рекреаційна цінність об’єкта 
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ПЗФ». Інформації про туристсько-рекреаційну цінність об’єкта, яка подається у 

відповідному розділі Державного кадастру територій та об’єктів ПЗФ, недостатньо 

для висвітлення повноцінної картини туристсько-рекреаційної привабливості 

об’єкта. 

Необхідно доповнити частину, що стосується туристсько-рекреаційної 

інфраструктури, в тому числі вказати, крім кількості місць у стаціонарних 

рекреаційних об’єктах, їхню якість та цінову категорію; зазначити наявність 

допоміжних рекреаційних будівель, розважальних закладів та можливих розваг на 

території об’єкту ПЗФ; подати інформацію про наявність автомобільних шляхів та 

їхню якість, адже це також має велике значення для туристів, як і наявність 

парковки, яка охороняється; у даному розділі обов’язково повинна бути інформація 

про естетичну оцінку ландшафтів об’єкту ПЗФ, яка може бути дуже важливою для 

туристів та відпочивальників; інформація розділу щодо туристичних маршрутів 

повинна бути доповнена детальними описами маршрутів, необхідно акцентувати 

увагу на об’єкти маршруту та їх особливості; розміщення планового 

картографічного матеріалу. 

Реалізація доповнень значно спрощується, якщо кадастрова система є 

інтерактивною. Головна перевага саме інтерактивної кадастрової системи в тому, що 

вона може містити «приховану» інформацію – інформацію, що ховається за 

гіперпосиланнями. Для інтерактивного кадастру потрібен спеціальний веб-ресурс, 

який функціонуватиме як портал інформації про об’єкти ПЗФ. В такому випадку, 

розділ «Рекреаційна цінність об’єкта ПЗФ», з урахуванням доповнень, перетвориться 

із частинки кадастру територій та об’єктів ПЗФ на повноцінний розділ, що містить 

вичерпну інформацію про рекреаційну цінність та можливості об’єкта, а також про 

його туристичну привабливість [125].  

Підвищення рекреаційної привабливості ПЗО регіону неможливе без 

ефективної рекламної політики, яка повинна здійснюватись природоохоронними 

установами, органами державної влади, громадськими організаціями як на 
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регіональному, так і на державному та міжнародному рівнях. Зважаючи на значні 

природно-антропогенні туристсько-рекреаційні ресурси регіону, доцільним є 

проведення рекламних кампаній щодо популяризації  природоохоронних територій 

для відпочинку населення. В даному аспекті прийнятним вважаємо реалізацію таких 

заходів: організація рекламно-видавничої та інформаційної діяльності; рекламування 

рекреаційних можливостей установ ПЗФ; збільшення кількості реклами у засобах 

масової інформації; створення кіно- та відеопродукції про ПЗФ регіону, промо-

роликів; видання брошур, буклетів, плакатів, календарів установ ПЗФ.  

Реклама туристичного маршруту чи екологічної стежки, яка посідає важливе 

місце в рекреаційній діяльності, повинна містити наступну інформацію: короткий 

опис екологічної стежки чи туристичного маршруту, контактна адреса та 

відповідальний підрозділ, інформація про сервісні послуги, рекомендації щодо одягу 

та спорядження відвідувачів, рекомендації щодо дій в екстремальних ситуаціях [12]. 

Важливе місце серед напрямів удосконалення туристського використання ПЗФ 

регіону посідає інформаційне забезпечення рекреаційної діяльності 

природоохоронних установ. Необхідно налагодити інформаційно-маркетингову 

службу, сформувати сучасну інформаційно-рекламну службу, створити механізм 

розповсюдження інформації (організація єдиної Інтернет-мережі ПЗУ, рекреаційного 

порталу). Важливо збільшити поінформованість населення про самі об’єкти ПЗФ, 

правила поведінки на їхній території, організувати якісне надання інформаційних 

послуг та послуг екскурсоводів, провідників. Потрібно вдосконалювати мережу 

інформаційних стендів на екотуристичних маршрутах, адже деякі з них на сьогодні 

недостатньо обладнані, підвищувати інформативність маршрутів шляхом 

встановлення інформаційних щитів, рекреаційних аншлагів. Розвитку рекреаційної 

діяльності в межах ПЗФ регіону сприятиме створення і ведення інформаційного 

банку даних щодо рекреаційно-оздоровчих закладів, які знаходяться у межах 

природоохоронних територій та об’єктів, організація постійної тісної співпраці між 

всіма учасниками формування туристичного продукту (туроператорами) та тими, 
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хто надає туристичні послуги (турагентами). Необхідно впроваджувати сучасні 

методи системного інформування всіх верств населення про цінність територій та 

об’єктів ПЗФ, екотуристичні послуги, які вони надають. 

Для збалансованого розвитку процесу туристсько-рекреаційного використання 

ПЗФ Північно-Західної України треба забезпечити виконання природоохоронними 

установами низки організаційних заходів: створення потужного туристичного 

центру міжнародного значення на базі НПП та РЛП; розробка програми науково-

дослідних робіт з проблем підвищення ефективності організації різних видів 

рекреаційної діяльності; розробка комплексу екскурсійних програм для 

різноманітних категорій рекреантів; впровадження ексурсійно-пізнавальних 

програм; залучення приватного сектора до туристсько-рекреаційного 

підприємництва; широке залучення до рекреаційної діяльності місцевого населення, 

в тому числі до сільського та екотуризму; забезпечення участі місцевого населення, 

природоохоронної громадськості, волонтерів, представників туристичного бізнесу в 

управлінні установами та об’єктами ПЗФ; організувати наукове дослідження 

економічних, географічних і соціальних аспектів розвитку екологічного туризму, а 

також професійну освіту працівників галузі; збільшити чисельність кадрів шляхом 

підготовки і залучення професійних фахівців, які мають сучасне мислення та знання; 

раціональне використання матеріально-технічних та трудових ресурсів, 

забезпечення кадрами, а також формування служб, які б забезпечували постачання 

закладів продуктами харчування, водо- та енергозабезпеченням, транспортом; 

підвищувати рівень професійної підготовки працівників, що займаються рекреацією, 

шляхом створення навчальних центрів та курсів підвищення кваліфікації 

відповідного профілю; розробка правил поведінки рекреантів з метою їх безпеки та 

уникнення нанесення шкоди природним комплексам; розробка науково-практичних 

рекомендацій щодо попередження ризиків рекреаційної дигресії; забезпечення 

безпеки відвідувачів; організація на постійній основі волонтерських та соціальних 

програм; сприяння налагодження партнерських відносин адміністрацій об’єктів ПЗФ 
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з вітчизняними та закордонними туристичними компаніями; організація на постійній 

основі обміну досвідом між працівниками установ ПЗФ щодо новітніх підходів у 

збереженні, охороні територій та об’єктів ПЗФ, організації туристсько-рекреаційної 

діяльності. 

Необхідне термінове створення адміністрацій існуючих РЛП регіону, 

інфраструктури для розвитку в них екологічного туризму та рекреації. Для 

ефективної діяльності РЛП, в його адміністрацію повинні входити такі структурні 

підрозділи: служба охорони парку; менеджер туризму; менеджер-природоохоронець, 

еколог, що контролює екологічний стан території і співпрацює з землевласниками і 

землекористувачами, на землях яких знаходиться парк. З розвитком парку до штату 

доцільно ввести науковців, насамперед, організаторів проведення наукових 

досліджень силами співробітників наукових установ [4]. Щоб РЛП могли себе 

частково фінансувати, потрібно розробити для кожного з них сталу стратегію 

розвитку, в якій повинен бути оцінений розвиток рекреаційної інфраструктури [232]. 

З метою активізації природоохоронної та рекреаційної функції потрібно провести 

функціональне зонування територій РЛП регіону.  

Актуальним постає запровадження регіонального туристичного менеджменту 

та маркетингу. Найважливішими заходами в даному напрямку є: проведення 

маркетингових досліджень щодо можливостей розвитку сільського зеленого та 

екологічного туризму на об’єктах та територіях ПЗФ регіону; розробка менеджмент-

плану ПЗУ; уніфікація менеджменту та маркетингу. Велике значення має 

застосування елементів маркетингу при територіальному і проектному плануванні 

об’єктів і елементів облаштованості в рекреаційній зоні і в місцях пізнавальної 

рекреації ПЗУ, а також при формуванні туристсько-рекреаційної пропозиції, 

організації обслуговування відвідувачів з широким використанням сучасних 

інформаційних технологій, особливо можливостей Інтернету, що дозволяє при 

порівняно невеликих затратах виходити на внутрішній і міжнародний туристський 

ринок. Для забезпечення збалансованого розвитку природоохоронних територій 
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необхідна різнопланова діяльність, спрямована на реалізацію відповідних функцій 

менеджменту заповідних територій. 

Не менш важливе значення, аніж організація нових об’єктів ПЗФ, має 

ефективне управління існуючими природоохоронними територіями. Під ефективним 

управлінням природоохоронними територіями у міжнародній практиці розуміється 

уся діяльність, спрямована на досягнення основної мети установ ПЗФ, а саме 

збереження та відновлення біорозмаїття. Для підвищення ефективності менеджменту 

природоохоронних територій необхідно запроваджувати сучасні інструментарії 

управління, зокрема стратегічне планування на рівні окремих установ й відповідні 

механізми оцінки якості менеджменту [163]. Вважаємо, що для Північно-Західної 

України важливо сформувати органи управління ПЗУ – координаційні ради при 

облдержадміністраціях, які виконуватимуть функції управління (планування, 

організація, координація, контроль).  

З метою сприяння соціально-економічному та збалансованому розвитку 

природоохоронних територій, які мають рекреаційні ресурси, доцільно було б 

посилити увагу туристичних, оздоровчо-лікувальних, інформаційних та інших 

закладів (установ) щодо визначення критеріїв сприяння розвитку рекреаційного 

сегменту економіки. Це – нові робочі місця, розвиток рекреаційної інфраструктури, 

пізнавальна, культурно-мистецька, дослідницька діяльність, яка має об’єднати усі 

верстви населення, незважаючи на вік, стать, соціально-економічні фактори та інші 

кореляційні чинники. Для здійснення цих намірів необхідно підтримувати не тільки 

ініціативи щодо залучення грантів, волонтерського руху, але і створення відповідних 

програм (державного, регіонального, місцевого рівня). Ініціативи знизу потребують 

підтримки з боку відповідних урядових та місцевих органів влади [31]. Необхідно 

сприяти підсиленню уваги представників органів державної влади, місцевого 

самоврядування у сфері охорони та раціонального використання природно-

антропогенних туристсько-рекреаційних ресурсів, забезпечити належний 

інституційний розвиток заповідної справи в системі виконавчої влади. 
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Природно-заповідні установи повинні тісно співпрацювати з відповідними 

відділами регіональних і місцевих органів влади, оскільки створення умов для 

розвитку рекреації на території природоохоронних об’єктів неможливе без їх 

активної позиції. Місцеві органи влади особливо зацікавлені в розвитку рекреації, 

оскільки розвинута рекреаційна інфраструктура в умовах безробіття і низького рівня 

грошових доходів населення допоможе створити нові робочі місця. Установи ПЗФ 

повинні погоджувати стратегію розвитку у сфері рекреаційної діяльності і туризму з 

планами регіональних органів влади. Доцільно було б створити при державних і 

місцевих органах влади координаційні ради чи комітети з розвитку рекреаційної 

діяльності у межах природоохоронних територій, які мають підготувати законодавчі 

та адміністративні пропозиції щодо підтримки та заохочення туристсько-

рекреаційного використання ПЗФ.  

Не менш важливим заходом вважаємо створення регіонального 

координаційного органу з питань організації відпочинку та раціонального 

використання наявних рекреаційних ресурсів природоохоронних територій для 

об’єднання зусиль місцевих та відомчих органів з метою задоволення потреб 

населення у відпочинку. Першочерговим завданням є координація діяльності 

рекреаційних закладів незалежно від їх форм власності та підпорядкування щодо 

використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів ПЗФ шляхом 

контролю спеціальними підрозділами центрального органу виконавчої влади у сфері 

охорони НПС та його органів на місцях за укладанням угод про рекреаційну 

діяльність. Необхідно скоординувати діяльність як фахівців структурних підрозділів 

ПЗФ, так і туризму, підрозділів сфери охорони НПС. 

Одним з напрямів удосконалення рекреаційного використання 

природоохоронних територій регіону є розвиток географічної та краєзнавчої освіти. 

Серед пріоритетних аспектів даного напряму виділяємо: створення та розширення 

мережі краєзнавчих центрів; постійна пропаганда природоохоронної діяльності 

серед відвідувачів ПЗУ та туристів, що подорожують по його території завчасно 
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розробленими маршрутами; розробка краєзнавчих програм для учнів шкіл, студентів 

та молоді; формування сучасної науково-обгрунтованої методичної бази краєзнавчої 

роботи з використанням різноманітних засобів інформації на загальнодержавному та 

регіональному рівнях. Бажано було б щороку організовувати науково-популярні 

лекції, бесіди, учнівські конференції, «круглі столи», вікторини, конкурси, практичні 

природоохоронні акції та заходи, системно проводити конкурси з реалізації 

наукових та природоохоронних проектів, в тому числі конкурси на кращі публікації, 

передачі та фільми про об’єкти ПЗФ. Важливо, щоб відвідування природоохоронних 

територій було не одноразовим, а регулярним. Активна краєзнавча діяльність серед 

молоді сприятиме формуванню груп підтримки конкретної природоохоронної 

території та їх практичної рекреаційної діяльності, розширить співпрацю 

природоохоронних територій з суспільними організаціями.  

При організації території ПЗУ рекреаційного значення та плануванні 

рекреаційного господарства обов’язково необхідно враховувати стійкість природно-

територіального комплексу до рекреаційного навантаження. Також потрібно 

планувати та прогнозувати максимальну чисельність рекреантів у межах природно-

територіального комплексу з тим, щоб перевантаження не завдало йому шкоди і він 

не втратив комфортності наступних періодів. Важливо визначити надійні способи 

розрахунку допустимих навантажень на природно-рекреаційні території, допустимих 

видів рекреації та контроль за дотриманням цих норм. Оптимізацію рекреаційних 

навантажень необхідно здійснювати шляхом встановлення їх індивідуальних норм у 

кожному конкретному випадку для окремих компонентів ландшафту, ландшафтних 

комплексів функціональних зон, видів туристсько-рекреаційної діяльності. 

Необхідним заходом постає врівноваження, збалансування потоків туристів по 

еколого-пізнавальних стежках та туристичних маршрутах, впровадження гнучких 

механізмів регулювання чисельності рекреантів у межах територій та об’єктів ПЗФ, 

розрахунок рекреаційної місткості зон стаціонарної та регульованої рекреації 

заповідних установ, дотримання природоохоронних режимів функціональних зон. 
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Разом з тим, необхідно звертати особливу увагу на загрози НПС внаслідок розвитку 

масового туризму, управління потоками відвідувачів, визначення дружніх до 

природи та не дружніх видів туризму, запровадження технологій зниження 

негативного впливу на природне середовище. Важливим питанням для вирішення 

розвитку рекреаційної функції постає визначення норм фізичної здатності різних 

природних екосистем витримувати рекреаційний вплив, попередження руйнування 

природних об’єктів та комплексів у межах ПЗФ. 

Одним із найперспективніших напрямів рекреаційного використання територій 

та об’єктів ПЗФ відповідно до Закону України «Про Загальнодержавну програму 

розвитку заповідної справи на період до 2020 року» [188] є розвиток спеціальних 

видів туризму, зокрема: спостереження за тваринами, походи маршрутами 

історичних та літературних героїв, «наодинці з природою» тощо. Одним із способів 

підвищення репрезентативності природного комплексу установ ПЗФ та їх освітнього 

і наукового значення серед природоохоронних територій вважаємо розвиток нової 

для України форми туризму – геотуризму.  

Геотуризм – це форма пізнавального туризму, що ґрунтується на вивченні 

геологічних і геоморфологічних об’єктів і процесів, а також отриманні від контакту з 

ними естетичних вражень. Наприклад, високо оцінюють естетичну цінність рельєфу 

Шацького поозер’я, який надзвичайно цікавий, вивчений досить добре і може 

успішно використовуватися для геотуристичних цілей. Сьогодні наголошують лише 

на його естетичній і рекреаційній цінності, але зовсім не торкаються наукової і 

пізнавальної. Як зазначає О. М. Шевчук [251], результати багаторічних наукових 

досліджень рельєфу треба адаптувати для сприйняття пересічними відвідувачами і 

розробити мережу освітньо-туристичних стежок і маршрутів, у яких головними 

атракціями будуть власне форми рельєфу та геоморфологічні процеси. Під час 

проектування геотуристичних маршрутів треба врахувати, що геотуристичні атракції 

не обов’язково повинні бути лише на території ШНПП, важливо включити 
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найцікавіші об’єкти з добрим доступом, тому за необхідності їх можна обирати за 

межами парку. 

З огляду на вищесказане, для успішного розвитку геотуризму у межах 

природно-заповідних об’єктів Північно-Західної України слід виконати низку 

науково-дослідних, освітньо-рекламних та організаційних заходів: провести 

інвентаризацію цінних геолого-геоморфологічних об’єктів природоохоронних 

територій  і актуалізувати відомості про їхній сучасний стан; розробити низку 

науково-популярних та освітніх видань, орієнтованих на різні кола споживачів, 

створити каталог геотуристичних об’єктів; забезпечити територію відповідною 

інфраструктурою, придатною для геотуристичного використання; розробити кілька 

проектів для місцевих громад щодо сталого розвитку їхніх територій із включенням 

елементів геотуризму [250]. 

Адміністраціям природоохоронних установ регіону важливо ініціювати 

проведення симпозіумів, з’їздів із залученням іноземних та вітчизняних науковців з 

питання збереження та захисту ПЗФ, розвитку в межах природоохоронних територій 

та об’єктів туристсько-рекреаційної діяльності, брати активну участь у вітчизняних і 

міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, присвячених питанням 

розвитку рекреації, туристичного менеджменту та маркетингу з метою обміну 

досвідом з питань удосконалення механізмів збереження природних ресурсів, 

вирішення проблемних питань ПЗФ, обговорення наукових і практичних питань 

заповідної справи. 

З урахуванням вищезазначеного доцільно розробити програми розвитку 

рекреаційної діяльності на території кожної природоохоронної установи 

рекреаційного значення з урахуванням  напрямків розвитку даної галузі у регіоні та 

за участі органів місцевої влади, відділів культури та туризму. Усі заходи повинні 

плануватись і здійснюватись на основі проектів організації території, охорони, 

відтворення та рекреаційного використання природних комплексів та об’єктів 
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установ, лімітів рекреаційних навантажень з урахуванням функціонального 

зонування території кожної установи.  

Одним із напрямів збалансованого туристсько-рекреаційного використання 

ПЗФ регіону також вважаємо вивчення, узагальнення та впровадження зарубіжного 

досвіду щодо організації рекреаційної діяльності на природоохоронних територіях, 

забезпечення ефективного управління відповідно до кращих зразків міжнародної 

практики. Зазначимо, що основний потік екотуристів спрямований в країни з 

розвинутою екотуристичною індустрією, яка приносить державі значні прибутки. 

Так, серед розвинутих країн виділяються США, Канада, Австралія, Німеччина, 

Південна Африка, серед країн, що розвиваються – Нова Зеландія, Кенія, Еквадор, 

Коста-Ріка. 

Значний досвід у питаннях здійснення рекреаційної діяльності у межах 

природно-заповідних територій здобули США внаслідок організації, передбаченої 

насамперед для рекреації, Системи національних парків [9]. Ця країна, якій належить 

ідея створення національних парків, першою в світі розпочала виведення з 

традиційного господарського використання цінних у природному відношенні 

територій для їх охорони та рекреації, накопичила великий досвід у даній області 

[66]. Система національних парків США може служити одним із найбільш 

репрезентативних зразків поєднання природоохоронної та рекреаційної діяльності. 

Одні із основних особливостей національних парків США – використання 

механізму оренди ділянки парку компаніями з правом отримання прибутку від 

організації туристсько-рекреаційної діяльності, доступність для різних груп 

населення та надання широкого спектру можливостей для задоволення їх потреб і 

організації дозвілля. Вони орієнтовані в основному на внутрішніх туристів та в 

меншій мірі на іноземних громадян [49]. Також варто звернути увагу на те, що 

Служба системи національних парків США має інформативний сайт [213], на якому 

представлені детальні дані щодо кожного об’єкту. Основні напрями застосування 
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досвіду США в організації рекреаційної діяльності в межах національних природних 

парків відображаємо на рис. 3.4. 

 

Рис. 3.4. Шляхи застосування досвіду США в організації рекреації в межах 

національних природних парків* 

* Розроблено автором із використанням [10; 66]  

Основні напрями застосування досвіду США в організації рекреації в 

межах НПП 

1. Правовий досвід у галузі організації природоохоронних територій 

2. Удосконалення зонування НПП 

3. Регулювання рекреаційною діяльністю на найвищому рівні 

(в США  на федеральному рівні через Службу національних парків та бюро Державного 

Департаменту Внутрішніх Справ), створення сервісного центру парку 

 

 4. Чітке встановлення правил для дотримання туристами та рейнджерами 

5. Розробка науково обґрунтованих туристичних маршрутів з найменшою шкодою для 

природних складових території та прокладання їх на місцевості з відповідним маркуванням 

 

6.  Відведення спеціальних територій для пішохідного/гірського туризму  через 

встановлення дозволів за окрему платню, спеціальних майданчиків для пікніків  

 

7. Облаштування кемпінгів, майданчиків для відпочинку з прокатними пунктами, 

магазинчиками, де торгують необхідними для подорожі товарами, сувенірами і навіть деревним 

вугіллям для багать 

 

8. Видання туристичних мап з усією необхідною інформацією 

9. Орієнтація сервісу насамперед на автотуристів (якісні дороги, розміщення інфраструктури 

вздовж доріг, заборона ночівлі поза кемпінгами чи готелями, дороговкази, розробка 

автотуристичних маршрутів) 

10. Встановлення обов’язкової плати за відвідування (впровадження абонементної системи) 

11. Проведення еколого-просвітницької роботи серед відвідувачів, реалізація 

відпочинкових програм еколого-освітнього спрямування 

 

12. Запровадження суворого покарання за порушення правил поведінки – від великого штрафу до 

тюремного ув’язнення (у разі злісного браконьєрства) 
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У світі розрізняють дві моделі екологічного туризму: західноєвропейську 

(Німеччина, Франція, Іспанія, Італія) та австралійську (Австралія, США). Якщо 

західноєвропейська модель м’якого, природно-орієнтованого, екологічно соціально 

відповідального туризму орієнтована на культурний ландшафт та на збереження 

цього ландшафту, то австралійська реалізується у формі подорожей у переважно 

непорушену природу. Політика країн із західноєвропейською моделлю спрямована 

на створення максимального комфорту для життя людини, що призвело до високого 

рівня урбанізованості, зміни природного ландшафту, забруднення повітря та води, 

тобто до серйозних порушень природного балансу загалом і в національних парках 

зокрема. Основою австралійської моделі слугує концепція, що ґрунтується на 

пізнанні природи та ознайомленні з її особливостями. На даному етапі розвитку 

екологічного туризму Україні притаманна західноєвропейська модель, оскільки 

більшість вчених розглядають його як форму проведення вільного часу в заповідних 

територіях. Проте, не зважаючи на це, в Україні, в тому числі й у досліджуваному 

регіоні, необхідно одночасно використовувати також австралійську модель розвитку. 

Екологічний туризм є одним із найстаріших, найрозвиненіших та 

найпопулярніших видів туризму в Південній Африці – країні, в якій розвиток 

туристичної діяльності – це тривалий процес, що відбувається вже понад століття. 

Для розвитку в Україні екотуризму варто застосовувати досвід зарубіжних країн, в 

тому числі і Південної Африки як країни, чий досвід у даній сфері справді багатий, 

можна перейняти її підхід до організації екотуристичної діяльності. Застосувати цей 

підхід в Україні можна за п’ятьма основними напрямами (табл. 3.5). 

Особливу увагу варто приділити розвитку подорожей, пов’язані з пізнанням 

навколишньої природи й місцевої культури, або ж пізнавальний туризм, який може 

включати знайомство з окремими цінними ботанічними, зоологічними, 

гідрологічними, геологічними, геоморфологічними або іншими природними 

об’єктами, мальовничими ландшафтами чи антропогенно перетвореними 

природними комплексами. Зазвичай такі тури являють собою сукупність 
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навчальних, науково-популярних і тематичних екскурсій, що пролягають по 

спеціально обладнаних екологічних стежинах. Даний вид екотуризму особливо 

популярний у Німеччині, тому його ще називають «німецькою моделлю розвитку 

екотуризму». 

Таблиця 3.5 

Основні напрями застосування досвіду Південної Африки у сфері 

організації екотуризму* 

Напрями Характеристика 

Термінологічний, 

законодавчий 

Законодавче закріплення термінології екотуризму на державному 

рівні; чіткість та узгодженість законодавчих положень про екотуризм 

Програмний Застосування концепції «відповідального туризму» для уникнення 

екологічного протиріччя між туристичною та природоохоронною 

діяльністю 

Управлінський Організація системи ефективного управління об’єктами екотуризму на 

державному рівні 

Технологічний Розвиток інфраструктури екотуризму; модернізація інфраструктури 

екотуристичних об’єктів із дотриманням положень концепції 

«відповідального туризму», в т. ч. з використанням сучасних 

екологічно чистих технологій 

Інформаційний Організація високого рівня інформаційного забезпечення екотуризму; 

спрощення доступу для широкої публіки до інформації, що стосується 

екотуризму; створення загального інформаційного веб-ресурсу 

об’єктів екотуризму  

* Розроблено автором на основі [113] 

 

У національних природних парках Франції популяризується агроекотуризм 

через створення мережі «панда-готельчиків» (Panda-Gotes), сертифікованих WWF на 

основі певних вимог: сервісне обслуговування даних готелів проводиться за 

помірного використання природних ресурсів; функціонування готелів обмежене 

використанням виключно екологічних технологій; наявність постійної та активної 

пропозиції оренди спостережуваних засобів, довідників-ідентифікаторів фауни, 

карти екологічних стежок природних парків та програм з екологічним супроводом 

[86]. У польському Поліському національному парку обрано наступну стратегію 
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використання озерних комплексів: вилучення озер з активного рекреаційного 

використання та використання їх лише для пізнавальних екскурсій [92].  

Цінним є досвід інших країн щодо регулювання рекреаційного навантаження 

на території природоохоронних установ. Так, в зарубіжних національних парках 

розрізняють два типи заходів щодо регулювання рекреаційного навантаження – 

регуляційні та маніпуляційні [86]. До регуляційних належать різноманітні 

обмеження стосовно відвідування території парків. Наприклад, обмеження на в’їзд 

транспорту, величину групи, часу перебування на території парку. Маніпуляційні 

заходи передбачають непрямий вплив на умови перебування рекреантів та загальний 

напрямок турпотоку. Як правило, на останній, туристи реагують позитивно, 

отримуючи достовірну інформацію про те, за що вони платять, входячи на територію 

парку, про переваги перебування в тому чи іншому місці, про цікаві об’єкти огляду 

на тому чи іншому маршруті. Тобто, у відвідувачів формується усвідомлене бажання 

та прийняття рішення прислухатись до рекомендацій працівників парку. 

Світовий досвід свідчить, що збереження унікальної природи і забезпечення 

можливостей довгострокового користування ландшафтними комплексами в 

туристсько-рекреаційних цілях забезпечується на основі постійного спостереження і 

моніторингу. Розробка туристсько-рекреаційного продукту має бути орієнтована на 

певний сектор споживачів, найбільш доцільний для данного об’єкту ПЗФ. Аналіз 

рекреаційного потенціалу кожного об’єкту природоохоронних територій, 

дослідження обсягів розвитку рекреаційних продуктів заповідних територій та 

розробка високоякісних платних послуг значно підвищить рівень інвестиційних 

вкладів в конкретні території заповідного фонду [73].  

Реалізація запропонованих напрямів розвитку рекреаційного 

природокористування на ПЗТ сприятиме вирішенню політичних, економічних, 

наукових, соціальних, виховних завдань. Рекреаційне природокористування на ПЗТ 

стимулює розвиток інфраструктури (готелі, кафе, ресторани) та сфери послуг 

(реалізація сувенірів, транспорт і зв’язок) [116]. 
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Вважаємо, що реалізація вищезапропогованих напрямів можлива завдяки 

забезпеченню державної підтримки рекреації і зокрема туризму, належній 

фінансово-організаційній підтримці як зі сторонни держави, так і місцевих рад, 

завдяки чіткій науково-організаційній і пропагандистській діяльності установ ПЗФ 

та, що дуже важливо  від порозуміння та налагодження співпраці 

природоохоронних установ з місцевим населенням. Розвиток туристсько-

рекреаційного використання ПЗФ регіону, на нашу думку, неможливий без 

координації дій державних, регіональних та місцевих органів влади, туристичних 

операторів та агентств, адміністрацій природоохоронних установ. 

 

Висновки до третього розділу 

 

1. Для вирішення існуючих проблем, які перешкоджають ефективному 

туристсько-рекреаційному використанню ПЗФ регіону, існує гостра потреба 

затвердження та реалізації на практиці комплексу заходів щодо забезпечення 

належних умов для оптимізації мережі територій та об’єктів ПЗФ в контексті 

рекреаційного природокористування, забезпечення розробки та здійснення наукових 

досліджень щодо створення нових і розширення існуючих територій та об’єктів 

ПЗФ, зміни їх функціональної структури з метою подальшого раціонального 

еколого-освітнього та рекреаційного використання їхніх ресурсів. Обгрунтовано 

необхідність оптимізації просторово-функціональної структури ПЗФ регіону на 

основі: природних територій, розміщених в прикордонній зоні, та землях лісового 

фонду, перспективних для заповідання з подальшим виконанням рекреаційних 

функцій; утворення транскордонних форм заповідних об’єктів.   

2. Виконання першочергових заходів щодо розвитку рекреаційно-туристичної 

діяльності на територіях ПЗФ регіону повинно бути спрямоване на сталий, 

збалансований розвиток природоохоронних територій, який в свою чергу має бути 

забезпечений шляхом впровадження науково обґрунтованих, сучасних методів 
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управління наявними рекреаційними ресурсами ПЗУ. Акцентовано увагу на 

екологічному та сільському зеленому туризмі як напрямів сталого розвитку 

туристичної галузі регіону. Запропоновано систему показників сталого розвитку 

туристсько-рекреаційної діяльності в межах ПЗФ. В основу сталого розвитку 

рекреації та туризму на природоохоронних територіях Північно-Західної України 

повинна бути покладена політика, спрямована на формування стратегії 

раціонального природокористування, гармонізацію соціальних та економічних 

пріоритетів. 

3. Визначено та обгрунтовано напрями удосконалення туристсько-рекреаційного 

використання ПЗФ регіону: удосконалення законодавчої та нормативно-правової 

бази; розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури; створення елементів 

облаштованості; проведення робіт з благоустрою; розробка та впровадження 

економічного механізму надання платних рекреаційних послуг; організація та 

проведення обліку та інвентаризації рекреаційних ресурсів, створення інтерактивної 

кадастрової системи об’єктів ПЗФ; здійснення моніторингу рекреаційних територій; 

проведення рекламних кампаній; удосконалення інформаційного забезпечення; 

запровадження регіонального туристичного менеджменту та маркетингу; співпраця 

ПЗУ з регіональними та місцевими органами влади; створення регіонального 

координаційного органу; розвиток географічної та краєзнавчої освіти; чітке 

планування рекреаційної діяльності; оптимізація рекреаційних навантажень; 

розвиток спеціальних видів туризму; організація та проведення тематичних 

конференцій, симпозіумів, з’їздів та семінарів; розробка програм розвитку 

рекреаційної діяльності для кожного окремого об’єкта ПЗФ. 

4. Вивчено, узагальнено та запропоновано напрями застосування зарубіжного 

досвіду щодо організації рекреаційної діяльності в межах природоохоронних 

територій: нормативно-правовий, законодавчий, термінологічний, програмний, 

організаційний, управлінський, інфраструктурний, інформаційний, технологічний. 
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ВИСНОВКИ 

 

Проведене конструктивно-географічне дослідження туристсько-рекреаційного 

використання природно-заповідного фонду Північно-Західної України дозволяє 

зробити наступні висновки:   

1. Природоохоронно-рекреаційне природокористування є однією із 

взаємоприйнятих форм розвитку як природи та суспільства в цілому, так і їх 

окремих компонентів та являє собою комплекс заходів, пов’язаних із вивченням, 

охороною, раціональним використанням і відтворенням природних, історико-

культурних та соціально-економічних ресурсів та умов природно-заповідних 

територій для задоволення рекреаційних потреб суспільства. Аналіз наукових 

підходів до розуміння сутності охорони природи, природокористування та 

рекреаційного природокористування дозволив визначити функції, концептуальні 

положення та принципи природоохоронно-рекреаційного природокористування. 

2. В результаті розгляду положень нормативно-правових документів та 

попередніх напрацювань науковців визначено, що туристсько-рекреаційне 

використання природно-заповідного фонду є цілісним процесом, що поєднує 

організацію туристсько-рекреаційної діяльності на основі використання наявного 

потенціалу природоохоронних територій, задоволення потреб населення в межах 

природно-заповідного фонду за умови збереження їхніх природних комплексів через 

встановлення допустимих навантажень на дані ділянки суходолу і водного простору 

та дотримання режиму охорони навколишнього природного середовища під впливом 

зовнішніх чинників. 

3. Запропонована схема конструктивно-географічного дослідження туристсько-

рекреаційного використання природно-заповідного фонду регіону включає в себе 

чотири етапи: організаційний, підготовчий, аналітичний, рекомендаційний. На 

першому етапі проводиться формулювання теми дослідження, визначення об’єкту, 

предмету, мети, наукових завдань дослідження, обґрунтування алгоритму та відбір 
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методів дослідження. На другому здійснюється огляд літературних джерел, 

попередніх досліджень по темі, розробка понятійно-термінологічного апарату, 

розкриття сутності досліджуваного процесу та підготовка бази статистичних даних. 

На наступному етапі проводиться аналіз природно-антропогенних туристсько-

рекреаційних ресурсів, туристсько-рекреаційного використання національних 

природних парків та перспектив і проблем туристсько-рекреаційного використання 

ПЗФ. Завершальним етапом дослідження є розробка науково обґрунтованих 

напрямів збалансованого туристсько-рекреаційного використання ПЗФ регіону. 

4. Проведені дослідження дають підстави стверджувати, що природно-

антропогенні туристсько-рекреаційні ресурси Північно-Західної України 

надзвичайно різноманітні та володіють необхідними для залучення в рекреаційну 

сферу кількісними та якісними параметрами, але потребують подальшого вивчення і 

підвищення атрактивності. Встановлено, що досліджувана територія 

характеризується недостатньою кількістю поліфункціональних природно-заповідних 

об’єктів і значною кількістю дрібних заповідних об’єктів (427) площею до 50 га, що 

становить 61% від загальної кількості природоохоронних об’єктів, що вимагає 

оптимізації просторово-функціональної структури ПЗФ регіону.  

5. На основі аналізу запропонованих елементів дослідження туристсько-

рекреаційного використання природоохоронних територій рекреаційного значення 

встановлено, що за показниками ступеня розвитку інфраструктури національні 

природні парки Північно-Західної України можна поділити на два типи – 

інтенсивного («Шацький») та екстенсивного («Прип’ять-Стохід», «Цуманська 

пуща», «Дермансько-Острозький») туристичного освоєння. Оцінка ресурсного 

потенціалу національних природних парків регіону свідчить про значні 

невикористані можливості щодо організації рекреаційної діяльності. Натомість стан 

наявної туристичної інфраструктури є незадовільним. Діагностика туристичного 

руху в НПП регіону свідчить, що найпопулярнішою формою туристичних занять є 
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короткотривалий відпочинок у теплий період року, натомість зимові види 

відпочинку практично не розвиваються.  

6. Найбільші перспективи в рекреаційному відношенні мають регіональні 

ландшафтні парки та парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва, роль яких 

повинна зростати. В свою чергу наявні в регіоні заказники, пам’ятки природи, 

дендропарк, зоопарк та ботанічний сад за функціональними особливостями 

володіють меншим рекреаційним потенціалом і можуть виступати як самостійними, 

так і додатковими атрактивними туристськими об’єктами. Проведений аналіз 

дозволив виділити основні проблеми, що склалися у сфері туристсько-рекреаційного 

використання ПЗФ в регіональному розрізі та об’єднати їх в групи за спільними 

ознаками, а саме: правові, інформаційні, економічні, організаційні, фінансові, 

соціальні.  

7. На основі власних досліджень та аналізу літературних, статистичних і 

фондових матеріалів запропоновано напрями збалансованого туристсько-

рекреаційного використання ПЗФ регіону. Особлива увага звернута на розробку 

мережі моніторингу рекреаційних територій ПЗФ (виділено 26 пунктів проведення 

спостережень, з яких 12 – регіональних і 14 – районних), що сприятиме 

забезпеченню фонового моніторингу та раціональному використанню ресурсів 

досліджуваного регіону. Виконання заходів щодо розвитку туристсько-рекреаційної 

діяльності на територіях ПЗФ регіону в кінцевому результаті повинно бути 

спрямоване на сталий, збалансований розвиток природоохоронних територій, який в 

свою чергу має бути забезпечений шляхом впровадження науково обґрунтованих, 

сучасних методів управління наявними рекреаційними ресурсами природно-

заповідних установ. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Таблиця А1 

Класифікація територій та об’єктів ПЗФ України за категорією та значенням* 

Категорія 

територій та 

об’єктів 

 

Статус, значення 

Загальна характеристика природоохоронних 

територій 

1 2 3 

Природні 

заповідники 

Природоохоронні, 

науково-дослідні 

установи 

загальнодержавного 

значення 

Створюються з метою збереження в природному 

стані типових або унікальних для даної 

ландшафтної зони природних комплексів з 

усією сукупністю їх компонентів, вивчення 

природних процесів і явищ, що відбуваються в 

них, розробки наукових засад охорони 

навколишнього природного середовища, 

ефективного використання природних ресурсів 

та екологічної безпеки 

Біосферні 

заповідники 

Природоохоронні, 

науково-дослідні 

установи 

загальнодержавного, 

міжнародного значення 

Створюються з метою збереження в природному 

стані найбільш типових природних комплексів 

біосфери, здійснення фонового екологічного 

моніторингу, вивчення навколишнього 

природного середовища, його змін під дією 

антропогенних факторів 

Національні 

природні парки 

Природоохоронні, 

рекреаційні, культурно-

освітні, науково-дослідні 

установи 

загальнодержавного 

значення 

Створюються з метою збереження, відтворення 

та ефективного використання природних 

комплексів та об’єктів, які мають особливу 

природоохоронну, оздоровчу, історико-

культурну, наукову, освітню та естетичну 

цінність 

Регіональні 

ландшафтні 

парки 

Природоохоронні 

рекреаційні установи 

місцевого значення 

Створюються з метою збереження в природному 

стані типових або унікальних природних 

комплексів та об’єктів, а також забезпечення 

умов для організованого відпочинку населення 

Заказники Природоохоронні, 

науково-дослідні 

установи 

загальнодержавного чи 

місцевого значення 

Природні території (акваторії) з метою 

збереження і відтворення природних комплексів 

чи їх окремих компонентів 

Пам’ятки 

природи 

Природоохоронні, 

культурно-освітні 

установи 

загальнодержавного чи 

місцевого значення 

Окремі унікальні природні утворення, що мають 

особливе природоохоронне, наукове, естетичне, 

пізнавальне і культурне значення, з метою 

збереження їх у природному стані 

Заповідні  Природоохоронні,  Лісові, степові, болотні та інші відокремлені  
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Закінчення таблиці А1 

1 2 3 

урочища культурно-освітні 

установи місцевого 

значення 

цілісні ландшафти, що мають важливе наукове, 

природоохоронне і естетичне значення, з метою 

збереження їх у природному стані 

Ботанічні сади Науково-дослідні 

природоохоронні 

установи 

загальнодержавного чи 

місцевого значення 

Створюються з метою збереження, вивчення, 

акліматизації, розмноження в спеціально 

створених умовах та ефективного 

господарського використання рідкісних і 

типових видів місцевої і світової флори шляхом 

створення, поповнення та збереження 

ботанічних колекцій, ведення наукової, 

навчальної і освітньої роботи 

Дендрологічні 

парки 

Науково-дослідні 

природоохоронні 

установи 

загальнодержавного чи 

місцевого значення 

Створюються з метою збереження і вивчення у 

спеціально створених умовах різноманітних 

видів дерев і чагарників та їх композицій для 

найбільш ефективного наукового, культурного, 

рекреаційного та іншого використання 

Зоологічні парки Природоохоронні, 

культурно-освітні та 

науково-дослідні 

установи 

загальнодержавного чи 

місцевого значення 

Створюються з метою організації екологічної 

освітньо-виховної роботи, створення експозицій 

рідкісних, екзотичних та місцевих видів тварин, 

збереження їх генофонду, вивчення дикої фауни 

і розробки наукових основ її розведення у неволі 

Парки-пам’ятки 

садово-паркового 

мистецтва 

Природоохоронні 

рекреаційні установи 

загальнодержавного чи 

місцевого значення 

Визначні та цінні зразки паркового будівництва 

з метою їх охорони і використання в естетичних, 

виховних, наукових, природоохоронних та 

оздоровчих цілях 

* Розроблено автором на основі [193] 
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Таблиця А2 

 Класифікація територій та об’єктів ПЗФ України за походженням, 

юридичним статусом та наявністю спеціальних адміністрацій* 

 

За походженням Природні території та об’єкти Штучно створені об’єкти 

природні заповідники, біосферні 

заповідники, національні природні 

парки, регіональні ландшафтні 

парки, заказники, пам’ятки природи, 

заповідні урочища 

ботанічні сади, дендрологічні парки, 

зоологічні парки, парки-пам’ятки 

садово-паркового мистецтва 

За юридичним 

статусом 

Статус юридичної 

особи 

 

Без надання статусу 

юридичної особи 

 

Можуть бути визнані 

юридичними особами 

або оголошуватись 

територією ПЗФ без 

такого статусу 

природні заповідники, 

біосферні заповідники, 

національні природні 

парки, регіональні 

ландшафтні парки, а 

також ботанічні сади, 

дендрологічні парки та 

зоологічні парки 

загальнодержавного 

значення 

заказники, пам’ятки 

природи, заповідні 

урочища  

 

ботанічні сади, 

дендрологічні парки, 

зоологічні парки 

місцевого значення та 

парки-пам’ятки садово-

паркового мистецтва 

 

За наявністю 

спеціальних 

адміністрацій 

Мають адміністрацію (повинні 

створюватися) 

Не мають адміністрації (не 

вимагається створення) 

Природні заповідники, біосферні 

заповідники, національні природні 

парки, регіональні ландшафтні 

парки, а також зоопарки, ботанічні 

сади, дендрологічні парки, парки-

пам’ятки садово-паркового 

мистецтва загальнодержавного 

значення 

Заказники, пам’ятки природи, 

заповідні урочища, а також 

зоопарки, ботанічні сади, 

дендрологічні парки, парки-пам’ятки 

садово-паркового мистецтва 

місцевого значення 

 

* Розроблено автором 
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Додаток Б 

Визначення понять, наведених у «Положенні про рекреаційну діяльність у 

межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду України» [192] 

 

Термін Визначення 

Екологічна (еколого-

освітня) стежка 

Спеціальний маршрут, який створюється з метою організації еколого-

освітньої роботи шляхом демонстрації природних, естетичних а також 

культурних цінностей 

Екскурсант Учасник екскурсії, залучений під керівництвом екскурсовода до процесу 

пізнання навколишнього середовища (ландшафтного та біотичного 

різноманіття) з метою задоволення своїх інформаційних, естетичних і 

духовних потреб шляхом огляду, вивчення визначних пам’яток, об’єктів 

діяльності людини тощо 

Екскурсійна діяльність Різновид рекреаційної діяльності, який полягає в організації подорожей, які не 

перевищують 24 години без ночівлі, у супроводі фахівця туристичного 

супроводу та за заздалегідь складеними маршрутами для ознайомлення з 

визначними місцями, пам’ятками природи, історії, культури, музеями тощо 

Рекреант Особа, яка відновлює у визначених згідно із законодавством місцях природно-

заповідних територій та об’єктів свої розумові, духовні і фізичні сили 

Рекреація Відновлення за межами постійного місця проживання у визначених згідно із 

законодавством місцях природно-заповідних територій та об’єктів розумових, 

духовних і фізичних сил людини, що здійснюється шляхом 

загальнооздоровчого, культурно-пізнавального відпочинку, туризму, 

оздоровлення, любительського та спортивного рибальства, полювання тощо 

Рекреаційна 

діяльність 

Діяльність, спрямована на відновлення розумових, духовних і фізичних сил 

людини шляхом загальнооздоровчого і культурно-пізнавального відпочинку, 

туризму, санаторно-курортного лікування, любительського та спортивного 

рибальства, полювання тощо 

Рекреаційна 

інфраструктура 

Сукупність засобів забезпечення організації та здійснення рекреаційної 

діяльності (шляхи сполучення, заклади/місця розміщення і харчування, 

транспортні засоби, еколого-освітні центри, елементи рекреаційного 

благоустрою тощо) 

Рекреаційна послуга Послуга зі споживчими властивостями і собівартістю, що надається з метою 

задоволення потреб рекреантів 

Рекреаційний продукт Попередньо розроблений комплекс рекреаційних (туристичних, курортних 

тощо) послуг, який поєднує не менше ніж дві-три такі послуги 

Рекреаційні ресурси Об’єкти природного та історико-культурного середовища, які можуть бути 

використані для організації рекреаційної діяльності 

Рекреаційні території 

(акваторії) 

Ділянки суші (водного простору), які призначені для здійснення рекреаційної 

діяльності та відпочинку рекреантів 

Суб’єкти рекреаційної 

діяльності 

Юридичні особи та фізичні особи – підприємці, що надають рекреаційні 

послуги 
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Додаток В 

Таблиця В1 

Кількісна оцінка природно-заповідних об’єктів в межах одиниць 

адміністративно-територіального устрою Волинської області (станом на 

01.01.2016 року)* 

 

Одиниці 

адміністративно-

територіального 

устрою 

(район, місто) 

Площа 

територій 

та 

об’єктів 

ПЗФ, га 

Кількість 

заповідних 

об’єктів 

Площа 

нестійких 

територій 

та 

об’єктів 

ПЗФ, га 

Кількість 

нестійких 

заповідних 

об’єктів 

Індекс 

інсуляризованості 

Володимир-

Волинський 

4138,06 17 154,06 10 0,30 

Горохівський 3499,02 11 65,82 7 0,32 

Іваничівський 2866,9 3 - - 0 

Камінь-

Каширський 

13777,33 43 485,23 30 0,36 

Ківерцівський 51442,88 53 429,44 35 0,33 

Ковельський 7319,42 30 352,72 20 0,35 

Локачинський 5672,97 17 5,05 8 0,23 

Луцький 2618,94 18 72,99 12 0,34 

Любешівський 44508,5 26 37,2 9 0,17 

Любомльський 5919,22 27 101,72 21 0,39 

Маневицький 16376,18 55 257,58 30 0,28 

Ратнівський 11301,52 26 141,12 11 0,21 

Рожищенський 704,38 11 26,18 6 0,28 

Старовижівський 6775,92 23 139,82 16 0,35 

Турійський 12044,5 15 114,8 7 0,23 

Шацький 50270,7 13 67,9 7 0,26 

м. Луцьк 10 1 10 1 1 

Всього по 

області 

239014,54 388 2476,73 230 0,30 

* Розроблено автором на основі матеріалів Державного управління екології та природних 

ресурсів у Волинській області 
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Таблиця В2 

Кількісна оцінка природно-заповідних об’єктів в межах одиниць 

адміністративно-територіального устрою Рівненської області (станом на 

01.01.2016 року)* 

 

 

Одиниці 

адміністративно-

територіального 

устрою 

(район, місто) 

Площа 

територій 

та 

об’єктів 

ПЗФ, га 

 

Кількість 

заповідних 

об’єктів 

Площа 

нестійких 

територій 

та 

об’єктів 

ПЗФ, га 

 

Кількість 

нестійких 

заповідних 

об’єктів 

 

 

Індекс 

інсуляризованості 

Березнівський 19692,1 25 152,7 18 0,36 

Володимирецький 19177,2 18 157,2 8 0,22 

Гощанський 722,22 17 128,42 14 0,49 

Демидівський 67,6 5 67,6 5 1,0 

Дубенський 2701,8 17 224,8 11 0,36 

Дубровицький 27280,5 17 57,1 8 0,23 

Зарічненський 36396 16 37 4 0,12 

Здолбунівський 26910,3 35 289,4 17 0,24 

Корецький 321,1 5 22,1 3 0,33 

Костопільський 1801,4 28 233,8 20 0,41 

Млинівський 623,2 14 142,2 11 0,50 

Острозький 3940,7 12 69,6 4 0,17 

Радивилівський 1147,9 23 98,5 17 0,40 

Рівненський 1048 27 242 21 0,50 

Рокитнівський 26886,7 29 137 15 0,51 

Сарненський 12758 25 114,4 16 0,32 

м. Острог 7,2 2 7.2 2 1 

м. Рівне 48,3 3 48,3 3 1 

Всього по 

області 

181530,22 310 2229,32 197 0,32 

* Розроблено автором на основі [88] 
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Додаток Д 

Таблиця Д1 

Функціонально-просторовий аналіз природно-заповідного фонду  

Волинської області за площею (станом на 01.01.2016 року)* 

 

Площа, га ПЗ НПП Заказники ПП ЗУ БС ППСПМ Всього 

<1   1 62   1 64 

1-5   4 28 1  2 35 

5,1-10   23 22 4 1 1 51 

10,1-25   28 8 4  6 46 

25,1-50   25 3 4  1 33 

50,1-100   25 1 7   33 

100,1-250   39  1   40 

250,1-500   25  2   27 

500,1-1000   24  1   25 

1000,1-2500   19  1   20 

2500,1-5000 1  6  1   8 

5000,1-10000   2  1   3 

10000,1-25000         

25000,1-50000  3      3 

Всього 1 3 221 124 27 1 11 388 

* Розроблено автором 

Примітка: ПЗ – природний заповідник; НПП – національний природний парк; ПП - 

пам’ятка природи; ЗУ – заповідне урочище; БС – ботанічний сад; ППСПМ – парк-пам’ятка садово-

паркового мистецтва 
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Таблиця Д2 

Функціонально-просторовий аналіз природно-заповідного фонду  

Рівненської області за площею (станом на 01.01.2016 року)* 

 

Площа, га ПЗ НПП РЛП Заказ-

ники 

ПП ДП ЗП ЗУ ППСПМ Всього 

<1    1 27   2  30 

1-5    4 20   29 2 55 

5,1-10    6 3   21 7 37 

10,1-25    13 9  1 21 4 48 

25,1-50    17 1 1  7 1 27 

50,1-100    17 6   6  29 

100,1-250    23 1   8  32 

250,1-500    12    3  15 

500,1-1000    13      13 

1000,1-2500    11      11 

2500,1-5000    7      7 

5000,1-10000  1  1      2 

10000,1-25000   3       3 

25000,1-50000 1         1 

Всього 1 1 3 125 67 1 1 97 14 310 

* Розроблено автором 

Примітка: ПЗ – природний заповідник; НПП – національний природний парк; РЛП – 

регіональний ландшафтний парк; ПП - пам’ятка природи; ДП – дендрологічний парк;  ЗП – 

зоологічний парк; ЗУ – заповідне урочище; ППСПМ – парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва 
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Додаток Е 

Екологічні стежки національних природних парків Північно-Західної України* 

Назва 

екологічної 

стежки 

Національний 

природний  

парк 

 

Характеристика 

1 2 3 

«Лісова пісня» Шацький НПП Прокладена між двома озерами – Пісочне і 

Перемут. Загальна довжина: 5600 м. На початку 

екологічної стежки «Лісова пісня» створено 

вхідну арку, яка зроблена з дерева в стилі 

поліського народного дерев’яного мистецтва. 

Поряд з аркою стоїть аншлаг із картосхемою цієї 

стежки та інформацією про ШНПП. Від 

санаторію ця стежка проходить сосновим лісом 

до автомагістралі. Упродовж цієї ділянки можна 

побачити стенди з інформацією про рослини 

вздовж стежки. Біля автомагістралі, уздовж 

стежки, розташований рекреаційний пункт 

«Перемут». Тут є лісові меблі, обладнані лавками 

й альтанками місця для відпочинку. Шлях 

екологічної стежки Лісова пісня замикається біля 

оз. Перемут. Більша частина стежки проходить в 

межах піщаної рівнини зони стаціонарної 

рекреації. Від автомагістралі в напрямку оз. 

Перемут стежка проходить у межах зони 

регульованої рекреації ШНПП. Наприкінці 

маршруту стежки облаштовано оглядовий 

майданчик 

«Світязянка» Шацький НПП Протяжність: 5200 м. Зосереджена, головним 

чином, поблизу озера Світязь та урочищ 

Світязьського лісництва. На всіх оглядових 

точках згаданих стежок розміщені лісові меблі 

для тимчасового відпочинку. По всій довжині 

стежок встановлені яскраві аншлаги для 

ознайомлення з природоохоронним режимом 

парку. Маршрут стежки починається неподалік 

низки стаціонарних закладів розміщення 

рекреантів й автодороги Шацьк-Залісся. На 

початку стежки розміщено стенд із її 

картосхемою, де позначено розташування 

оглядового майданчика, місць зупинок та видових 

точок. Оглядовий майданчик розташований 

неподалік затоки Бужня, з його помосту можна 

споглядати природу цієї аквасистеми. Місця 

відпочинку обладнані альтанками, лавками, 

інформаційними стендами. У важкодоступних  
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  заболочених ділянках стежки покладено дерев’яні 

помости. Інформаційні стенди, розташовані 

вздовж стежки, наводять інформацію про 

природно-ресурсний потенціал ШНПП, 

особливості його рельєфу, фауни та флори 

«Старий парк над 

Стоходом» 

НПП «Прип’ять-

Стохід» 

Загальна довжина: 1 км. Закладена і активно 

функціонує в Любешівському парку-пам’ятці 

садово-паркового мистецтва, яка  має важливе 

природоохоронне, еколого-освітнє, рекреаційне 

значення.   Пройшовши стежкою, людина глибше 

пізнає навколишній світ, виховує свідоме та 

дбайливе відношення до оточуючого середовища 

«Нас стежина 

веде вздовж 

Стоходу» 

НПП «Прип’ять-

Стохід» 

Довжина: 1 км. Пролягає вздовж річки Стохід в 

районі с. Заріка. Мета стежки  познайомити тих, 

хто її відвідає, із річкою Стохід, її заплавою, 

берегами, рослинним і тваринним світом, 

необхідністю її збереження. На ній закладено 7 

екскурсійних зупинок  точок розповіді. При 

проходженні маршруту необхідним є залучення 

фахівця парку 

 «Забутими 

стежками 

Полісся» 

НПП «Прип’ять-

Стохід» 

Етно-екологічна стежка. Загальна довжина: 2 км. 

Пролягає в районі с. Сваловичі – унікального села 

Волинського  Полісся, де поряд із чудовою 

природою і прадавньою архітектурою поліщуків 

зберегли свою красу та  

неперевершеність, історичну цінність та 

культурну спадщину такі народні промисли, як 

лозоплетіння, вишивання, ткацтво   

«Подорож над 

річкою 

Путилівкою» 

Ківерцівський НПП 

«Цуманська пуща» 

Прокладено неподалік санаторію «Пролісок» у 

лісовому масиві. Довжина стежки сягає 2,5 км. 

Тут закладено 7 точок розповіді і 1 точка огляду. 

Стежка проходить по залісненій надзаплавній 

терасі річки, схили якої створюють мальовничі 

краєвиди. Маршрут обладнаний інформаційними 

щитами, є місця для відпочинку 

«Від Волині до 

Поділля» 

НПП «Дермансько-

Острозький» 

Протяжність: 5,5 км. Тривалість: 3 години (з 

врахуванням зупинок).  Зупинки маршруту: 1. 

Мізоцький кряж (село Буща Здолбунівського 

району). 2. Заплава р. Збитинка. 3. Болото 

«Перетоки». 4. Мале Полісся (Малополіська 

частина парку). 5. Урочище «Турова могила». 6. 

Джерело. 7. Урочище «Зіньків камінь» 

* Розроблено автором на основі [65; 153; 158; 159; 201] 

 

http://www.pripyat-stohid.com.ua/uk/rekreacija/ekologichni-stezhki/starij-park-nad-stohodom
http://www.pripyat-stohid.com.ua/uk/rekreacija/ekologichni-stezhki/starij-park-nad-stohodom
http://www.pripyat-stohid.com.ua/uk/rekreacija/ekologichni-stezhki/nas-stezhina-vede-vzdovzh-stohodu
http://www.pripyat-stohid.com.ua/uk/rekreacija/ekologichni-stezhki/nas-stezhina-vede-vzdovzh-stohodu
http://www.pripyat-stohid.com.ua/uk/rekreacija/ekologichni-stezhki/nas-stezhina-vede-vzdovzh-stohodu
http://www.pripyat-stohid.com.ua/uk/rekreacija/ekologichni-stezhki/zabutimi-stezhkami-polssja
http://www.pripyat-stohid.com.ua/uk/rekreacija/ekologichni-stezhki/zabutimi-stezhkami-polssja
http://www.pripyat-stohid.com.ua/uk/rekreacija/ekologichni-stezhki/zabutimi-stezhkami-polssja
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Додаток Ж 

Туристичні маршрути Шацького національного природного парку* 

Тип маршруту Назва маршруту Характеристика 

1 2 3 

Пішохідні Маршрут № 1 Загальна довжина близько 11,5 км; тривалість 3,5-

4,5 год. Апробовано на ділянці між с. Світязь, 

починаючи від пансіонату до околиць сіл 

Підманево та Омеляне, далі до берегів оз. Чорне 

Велике. Має значні перспективи як одноденний 

 Маршрут № 2 Загальна довжина близько 8,5 км; тривалість 2,5-3 

год. Передбачає похід від турбази до затоки 

«Бужня» на оз. Світязь, а далі берегами Світязя до 

села Пульмо 

 Маршрут № 3 Загальна довжина близько 10,5 км; тривалість 3-4 

год. Починається від с. Світязь і проходить 

поліськими ландшафтами сільського характеру до 

с. Омеляного, а далі до берегів оз. Люцимер і 

північних околиць Шацька 

 Маршрут № 4 Загальна довжина близько 10 км; тривалість 3-4 

год. Починається від с. Грабового до гори 

Костюшка, далі по долині до р. Західний Буг, де 

туристи ознайомлюються з басейновою 

екосистемою і повертаються до с. Адамчуки. Від 

початку екскурсії до її завершення туристам 

надається автотранспорт  

 Маршрут № 5 Загальна довжина близько 11,5 км; тривалість 4-

4,5 год. Починається від с. Пульма, пролягає 

уздовж берегів цікавого з погляду 

орнітологічного туризму оз. Климівське та до с. 

Острів’я 

 Маршрут № 6 Загальна довжина близько 9,5 км; тривалість 3-4 

год. Починається від санаторію «Лісова пісня», 

далі сільською місцевістю вздовж околиць с. 

Мельники до Карасинської гори та оз. Соминець. 

Наприкінці прямують до ур. «Гряда» 

Велосипедні Маршрут № 1 Загальна довжина  близько 41 км; проходить від 

турбази «Шацькі озера», далі до с. Підманево, 

ґрунтовими дорогами до с. Омеляне – оз. 

Люцимер – околиць Шацька – далі до берегів оз. 

Соминець – ур. Гряда – оз. Світязь – ур. Іллічовка 

– затоки Бужня – та з подальшим поверненням до 

турбази «Шацькі озера» 

 Маршрут № 2 Довжиною близько 28 км; пролягає від турбази 

«Шацькі озера», далі до гори Костюшка, по 

долині до берегів р. Західний Буг нитка маршруту  
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  повертає до с. Адамчуки – с. Грабове – с. 

Ольшанка і з подальшим поверненням до турбази 

 Маршрут № 3 Довжина близько 35 км; пролягає від турбази 

«Шацькі озера», далі до затоки Бужня – оз. 

Климівське – до с. Острів’я та берегів сусіднього 

озера на околицях села – до берегів оз. 

Пулемецького та с. Пулемець – с. Залісся – з 

подальшим поверненням до турбази «Шацькі 

озера» 

 «Мале коло» Передбачає проходження шляху від 

прикордонного переходу с. Адамчуки – с. 

Світязьські Смоляри – с. Світязь – невелика 

ділянка із зворотом до туристичної бази – затока 

Бужня – с. Залісся – с. Ольшанка – луки в долині 

Західного Бугу – с. Грабове – с. Адамчуки 

 «Велике коло» Передбачає маршрут, що проходить від 

прикордонного переходу – с. Адамчуки – с. 

Світязьські Смоляри – с. Світязь – оз. Чорне 

Велике до оз. Люцимер – північні околиці 

Шацька – гори Карасинець – с. Мельники – оз. 

Кримно й назад до оз. Пісочне – польовими та 

лісовими дорогами до оз. Мошне – польовими 

дорогами до оз. Луки – біля рибного господарства 

с. Піща – с. Хрипськ – до кордонів із Білорусією і 

до с. Красний Бір та болотних комплексів ур. 

«Кошелеве» – далі лісовими стежками до с. 

Ростань – до оз. Острівянське та до с. Острів’я – 

береги оз. Пулемецького – с. Пульмо – оз. Світязь 

– невелика ділянка із зворотом біля туристичної 

бази – далі затока Бужня – с. Залісся – с. 

Ольшанка – луки в долині Західного Бугу – с. 

Грабове – с. Адамчуки 

Водні Маршрут № 1 Довжина близько 27 км; від пансіонату «Шацькі 

озера» проходить озером Світязь із 

короткочасною зупинкою на острові цього озера і 

подальшим проходженням ділянки з’єднувальним 

каналом до оз. Луки. Надалі мандрівка 

продовжується вздовж берегів оз. Луки в 

напрямку с. Затишшя, а далі протилежним 

берегом до перешийка в оз. Перемут. Тут човни 

залишаються на стоянці для човнів, а 

відпочивальники автотранспортом довозяться до 

пансіонату або санаторію. У сприятливу погоду, 

під час водного маршруту можуть бути 

заплановані короткотривалі зупинки біля пляжів 

озер Світязь та Перемут 
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 Маршрут № 2 Довжина близько 18 км; проходить від стоянки 

човнів біля с. Залісся до пологих берегів 

Пулемецького озера з подальшим проходженням 

ділянки з’єднувальним каналом до оз. 

Острів’янське, що поруч с. Острів’я. Від с. 

Острів’я туристи добираються організованим 

автотранспортом до пансіонату чи санаторію 

 Маршрут № 3 Розпочинається від стоянки човнів біля с. 

Острів’я і проходить у протилежному напрямку 

до с. Залісся 

Кінний  Проходить повз десять Шацьких озер. 

Починається він у межах рекреаційної зони 

«Гряда» в наметовому містечку. Оз. Соминець – 

перше з озер в межах маршруту. Далі він 

пролягає біля озер Перемут і Пісочне. Обігнувши 

з півночі оз. Пісочне, маршрут проходить біля оз. 

Кримно, а потім біля озер Озерце та Карасинець, 

далі повз озер Люцимер та Чорне і закінчується 

на його початку в наметовому містечку 

рекреаційної зони «Гряда» 

* Розроблено автором на основі [153; 196] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



225 
 

Додаток З 

Картосхема функціонального зонування території Шацького національного 

природного парку [154] 
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Додаток К 

Туристичні маршрути НПП «Прип’ять-Стохід»* 

Тип маршруту Назва маршруту Характеристика 

1 2 3 

Водні Маршрут № 1 Правим руслом р. Стохід. Протяжність 28 км. 

Смт. Любешів  ур. Попівка – с. Бучин – с. 

Сваловичі 

 Маршрут № 2 Річкою Прип’ять. Протяжність 17 км. с. Люб’язь 

 оз. Люб’язь  с. Хоцунь  ур. Муравина  с. 

Сваловичі 

 Маршрут № 3 р. Цир Прип’ять.  Протяжність близько 23 км. р. 

Цир біля с. Цир  р. Прип’ять  оз. Люб’язь 

 Маршрут № 4 р. Прип’ять. Протяжність близько 14 км. с. 

Люб’язь  оз. Люб’язь – р. Прип’ять  ліве русло 

р. Прип’ять  ур. Сіжин  праве русло р. Прип’ять 

 р. Прип’ять  оз. Люб’язь 

 Маршрут № 5 Протяжність близько 22 км. Смт. Любешів – ліве 

русло р. Прип’ять – р. Бистриця – р. Прип’ять  

оз. Люб’язь 

 «Чарівний світ 

Полісся» 

Протяжність становить 46 км. Бере початок біля 

Любешівського парку, далі проходить руслом р. 

Стохід, до впадіння в р. Прип’ять, а потім річкою 

Прип’ять до берега оз. Люб’язь. Зупинки, 

заплановані в межах маршруту, дадуть змогу 

побачити всю привабливість Волинського 

Полісся. Цей маршрут має на шляху природні 

перешкоди та небезпечні ділянки. Наприклад, на 

ділянці маршруту смт Любешів − ур. Попівка є 

велика кількість русел, береги порослі травою і 

очеретом; від ур. Попівка до с. Бучина ділянка 

маршруту характеризується звивистим та вузьким 

руслом, подекуди завширшки 1,5-2 м, є місця з 

поваленими деревами. Можливе проходженя на 

байдарках (2 дні) або моточовнах (1 день) 

 «Прип’ятські мандри» Загальна довжина 74 км; час проходження – 3 дні. 

Строки проведення: з 10 червня по 30 жовтня. 

Нитка маршруту: проходить по річці При’ять; 

початок поблизу с. Щитинь (границя НПП 

Прип’ять-Стохід, місце де в р. Прип’ять впадає р. 

Турія) – с. Почапи (Вижівський водозабір) с. 

Невір – с. Ветли (рекреаційний пункт «Забріддя») 

– рекреаційний пункт «Дубок» (3 км від с. 

Люботинь) – озеро Люб’язь (с. Люб’язь) – с. 

Хоцунь – урочище Муравина – с. Сваловичі. 

Засоби проходження: байдарки. Мета подорожі:  
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  науковий, туристичний, розважальний, 

ознайомлення з краєзнавчою та історико-

культурною цінністю Полісся 

Етно-

екологічний 

«Гармонія життя в 

долині Стоходу» 

Вид туризму: комбінований (піший, кінний). 

Строки проведення: з 1 червня по 30 вересня. 

Нитка маршруту: смт. Любешів – екологічна 

стежка «Старий парк над Стоходом»  екологічна 

стежка «Нас стежина веде вздовж Стоходу»  с. 

Заріка – с. Судче – (кінна частина) – с. Березна 

Воля. Загальна довжина: 15 км. Час 

проходження: 1 день. Мета подорожі: наукова, 

екологічна, краєзнавча. Ознайомлює з культурою 

й побутом, етносом та народними промислами 

полішуків 

Екологічний 

кінний 

«Поліськими нетрями»  Проходить в околицях с. Ветли, де є можливість 

ознайомитися з народним побутом 

Дводенні водні 

подорожі на 

байдарках 

Маршрут № 1 р. Прип’ять. Протяжність 30 км. с. Ветли – ур. 

Дубок (с. Люботин) – ночівля  с. Люб’язь 

 Маршрут № 2 р. Прип’ять. Протяжність близько 40 км. р. Цир 

(біля с. Цир)   р. Прип’ять  оз. Люб’язь  с. 

Люб’язь Ночівля  с. Люб’язь  оз. Люб’язь  с. 

Хоцунь  ур. Муравина  с. Сваловичі 

 Маршрут № 3 р. Стохід. Протяжність близько 46 км. с. Седлище 

 с. Любешівська Воля  с. Заріка  ночівля  смт. 

Любешів  ур. Попівка –  с. Бучин –  с. Сваловичі 

 Маршрут № 4 Каскад озер. с. Щитинь або с. Невір – с. Почапи  

оз. Святе  Ночівля  оз. Волянське – оз. Біле 

 Маршрут № 5 с. Люб’язь  оз. Люб’язь  с. Хоцунь  ур. 

Муравина  с. Сваловичі або смт. Любешів  ур. 

Попівка – с. Бучин – с. Сваловичі – Ночівля – 

бункери I світової війни  с. Млин  оз. Нобель 

 Маршрут № 6 Стохід-Припять. Протяжність 46 км. смт.  

Любешів  ур. Попівка  с. Бучин  с. Сваловичі 

 Ночівля  (другий день 17 км проти течії річки) 

ур. Муравина  с. Хоцунь  оз. Люб’язь  с. 

Люб’язь. 

Одноденні водні 

подорожі на 

моточовнах 

Маршрут № 1 Стохід Прип’ять. Протяжність 46 км. Смт. 

Любешів – ур. Попівка – с. Бучин – с. Сваловичі – 

ур. Муравина – с. Хоцунь – с. Люб’язь 

 Маршрут № 2 Каскад озер. с. Невір – с. Почапи – оз. Святе – оз. 

Волянське – оз. Біле  

 Маршрут № 3 с. Нобель – с. Млин – бункери І світової війни 

(біля с. Млин) – с. Млин – с. Нобель 

 * Розроблено автором на основі [153; 159] 
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Додаток Л 

Картосхема функціонального зонування 

 території НПП «Прип’ять-Стохід» [154] 
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Додаток М 

Туристичні маршрути Ківерцівського НПП «Цуманська пуща»* 

Тип маршруту Назва маршруту Характеристика 

Водний еколого-

просвітницький 

«По річці Путилівці» Протяжність: 11 км. Починається поблизу с. 

Цумань. Тут річка Путилівка стає придатною для 

сплаву на туристичних байдарках та надувних 

човнах. Звідси і до самого кінця маршруту вона є 

природною межею між Волинською та 

Рівненською областями. Повне проходження 

цього водного маршруту розраховано на 7-8 

годин. На маршруті є 7 екскурсійних зупинок: 

«Путилівка запрошує», «Вільха на лузі», 

«Сосновий горб», «Щуча затока», «Біля села 

Яківці», «Заболочена лука», «Згадай і 

запам’ятай». Маршрут обладнаний 

інформаційними щитами та місцями для 

відпочинку 

Пішохідний  Розпочинається від смт Цумань по старій 

вузькоколійці на Чортове болото й далі через 

річку Кормин до с. Берестяного 

* Розроблено автором на основі [153; 201] 
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Додаток Н 

Рекреаційно-туристичні послуги санаторію «Пролісок»* 

Водолікувальні 

послуги 

Гірудотерапія; апітерапія; пресотерапія; суха вуглекисла ванна; 

інформаційно-хвильова терапія; скипидарні ванни; фінська сауна; 

інфрачервона сауна; фізіотерапевтичні процедури; низькоінтенсивне 

лазерне випромінювання; джерело цілющої мінеральної води; фіто чаї; 7 

видів масажу (підводний душ масаж, роликовий масажер, масажне крісло, 

масажна подушка тощо) 

Проживання Напівлюкс двомісний із двома ліжками; напівлюкс двомісний номер із 

одним ліжком; покращений номер із одним ліжком; двохкімнатний номер; 

одномісний номер стандарт; двохмісні котеджі (дерев’яні будиночки); 

котедж-комплекс/номер люкс – з усіма зручностями 

Харчування Харчування збалансоване, висококалорійне і здійснюється за замовленим 

меню. В разі, якщо за призначенням лікаря необхідне дієтичне харчування, 

передбачений індивідуальний підхід. Санаторій має власне підсобне 

господарство, пекарню, кондитерський цех. На території санаторію є кафе  

Дозвілля Для відпочиваючих діє кіноконцертний зал, конференц-зал, бібліотека, 

еколого-просвітницький центр з живим куточком, перукарня, кафе, 

магазин. Також є  більярд, настільний теніс, майданчики для великого 

тенісу, міні-футболу, баскетболу, волейболу. У пункті прокату можна 

взяти: велосипеди, самокати, дитячі автомобілі, вудочки, човни. Для дітей 

працює дитяча ігрова кімната. Для цікавого дозвілля дітей постійно 

організовуються різноманітні гуртки, естафети, змагання, конкурси 

* Розроблено автором на основі [209] 
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Додаток П 

Туристичні маршрути НПП «Дермансько-Острозький»* 

Тип маршруту Назва маршруту Характеристика 

Еколого-

туристичний 

«Заплавою річки 

Збитинка» 

Довжина: 38 км. Знаходиться у Острозькому і 

Здолбунівському районах. Час відкритого 

маршруту становить 118 днів (червень-серпень 

повністю, травень та вересень – у вихідні дні). 

Середня швидкість руху по маршруту  3 км/год. 

Оптимальна чисельність людей в групі – 15 

чоловік,  в один день може виходити 1 група 

(критерій психокомфортності). Тривалість 

проходження маршруту – 4 дні (3 ночівлі).  

Кількість людей, що одночасно може знаходитись 

на маршруті  45 чол. Розрахована ємність 

еколого-туристичного маршруту  380 людей на 

рік. Розпочинається маршрут в с. Межиріч 

Острозького району, від місця злиття двох річок  

Вілії та Збитинки, звідки по заплаві річки 

Збитинки проходить до с. Святе Здолбунівського 

району, переважно територією НПП. Маршрут 

проходить по 3 фізико-географічних областях – 

Волинській височині, Малому Поліссі та 

Подільській височині. Мета створення маршруту: 

еколого-пізнавальне, природоохоронне 

ознайомлення з унікальністю і мальовничістю 

ландшафтів, багатством рослинного і тваринного 

світу, історико-культурною спадщиною. 

Категорія відвідувачів: школярі середнього та 

старшого шкільного віку, студенти, інші категорії 

відвідувачів; маршрут також служитиме цінним 

об’єктом для проведення екскурсій, науково-

практичних семінарів і конференцій. Спосіб 

пересування  піший, велосипедом, кінний. На 

маршруті передбачається 3 стоянки для ночівлі  

Пізнавально-

туристичний 

«На перехресті віків і 

подій» 

Розташований частково в межах НПП на 

території Острозького та Здолбунівського 

районів. Характер маршруту: кільцевий. 

Протяжність: 120 км. Спосіб пересування: 

велосипедом, піший. Тривалість проходження: 2 

дні (велосипед), 4 дні (пішки) 

Пізнавально-

туристичний 

релігійного 

паломицтва 

«Духовні перлини 

Волино-Поділля» 

Розташований частково в межах НПП. Характер 

маршруту: лінійний. Протяжність: 90 км. Спосіб 

пересування: автомобілем.  

Тривалість проходження: 1-2 дні 

* Розроблено автором на основі [158] 
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Додаток Р 

Картосхема функціонального зонування  

території НПП «Дермансько-Острозький» [158] 
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Додаток С 

Кількісна оцінка забезпеченості районів Північно-Західної України 

заказниками (станом на 01.01.2016 року)* 

 

Волинська область Рівненська область 

Райони Всього З них 

загально-

державного 

значення 

Райони Всього З них 

загально-

державного 

значення 

Володимир-

Волинський 

10 - Березнівський 9 1 

Горохівський 4 - Володимирецький 13 1 

Іваничівський 3 - Гощанський 5 - 

Камінь-Каширський 33 2 Демидівський 2 - 

Ківерцівський 12 2 Дубенський 11 - 

Ковельський 18 1 Дубровицький 7 5 

Локачинський 8 1 Зарічненський 10 3 

Луцький 8 - Здолбунівський 16 - 

Любешівський 18 - Корецький 3 - 

Любомльський 11 2 Костопільський 5 1 

Маневицький 40 6 Млинівський 5 - 

Ратнівський 19 - Острозький 7 1 

Рожищенський 6 - Радивилівський 7 - 

Старовижівський 13 - Рівненський 10 1 

Турійський 11 - Рокитнівський 12 - 

Шацький 8 2 Сарненський 7 - 

* Розроблено автором 
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Додаток Т 

Кількісна оцінка забезпеченості районів Північно-Західної України 

пам’ятками природи (станом на 01.01.2016 року)* 

 

Волинська область Рівненська область 

Райони Всього З них 

загально-

державного 

значення 

Райони Всього З них 

загально-

державного 

значення 

Володимир-

Волинський 

5 - Березнівський 12 - 

Горохівський 3 - Володимирецький 2 - 

Іваничівський - - Гощанський 8 - 

Камінь-Каширський 10 1 Демидівський 1 - 

Ківерцівський 23 1 Дубенський 2 1 

Ковельський 11 - Дубровицький 6 1 

Локачинський 7 - Зарічненський 2 - 

Луцький 7 - Здолбунівський 6 - 

Любешівський 6 - Корецький 1 - 

Любомльський 16 - Костопільський 1 - 

Маневицький 13 - Млинівський 2 1 

Ратнівський 5 1 Острозький 3 2 

Рожищенський 5 - Радивилівський 6 - 

Старовижівський 8 - Рівненський 5 - 

Турійський 1 - Рокитнівський 3 2 

Шацький 4 - Сарненський 7 1 

* Розроблено автором 
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Додаток У 

Таблиця У1 

Динаміка створення об’єктів природно-заповідного фонду на території 

Волинської області (2004-2016 рр.)* 

Рік Площа ПЗФ області, га Відсоток заповідності, % Загальна кількість об’єктів 

2004 170806,62 8,48 392 

2005 178858,54 8,4 367 

2006 179558,5 8,9 368 

2009 181050,32 8,98 370 

2010 197895,39 9,56 370 

2011 199829,72 9,9 374 

2012 222354,08 11,03 382 

2013 219637,88 10,9 384 

2014 234803,64 11,7 384 

2015 239014,54 11,9 388 

2016 239014,54 11,9 388 

* Розроблено автором 

 

Таблиця У2 

Динаміка створення об’єктів природно-заповідного фонду на території 

Рівненської області (2004-2016 рр.)* 

 Рік Площа ПЗФ області, га Відсоток заповідності, % Загальна кількість об’єктів 

2004 175799,1 8,8 269 

2005 167730,9 8,4 269 

2006 169716,8 8,5 303 

2009 169716,8 8,5 303 

2010 181280,4 9,04 306 

2011 181280,4 9,04 306 

2012 181400,52 9,04 309 

2013 181530,22 9,05 310 

2014 181530,22 9,05 310 

2015 181530,22 9,05 310 

2016 181530,22 9,05 310 

* Розроблено автором 
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Додаток Ф 

Довідки про впровадження результатів дисертаційного дослідження 
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Додаток Х 

Список публікацій здобувача за темою дисертації та відомості про апробацію 

результатів дисертації 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації 

1. Мельнійчук М. М. Стратегія розвитку туризму та рекреації в Північно-

Західному регіоні України / М. М. Мельнійчук, С. Д. Уєвич, Т. П. Безсмертнюк // 

Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі 

Українки. Серія: Географічні науки.  № 6 (255).  2013.  С. 172 179.  

2. Мельнійчук М. М. Сучасний стан і перспективи розвитку туристичної та 

рекреаційної діяльності Волинської області / М. М. Мельнійчук, С. Д. Уєвич, В. С. 

Чернець, Л. В. Гладич, Т. П. Безсмертнюк // Наукові записки Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: 

Географія. – Тернопіль: СМП «Тайп».  № 2 (випуск 35).  2013.  С. 101 115. 

3. Мельнійчук М. М. Нормативно-правові засади туристсько-рекреаційного 

використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду / М. М. 

Мельнійчук, Т. П. Безсмертнюк // Наукові записки Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – 

Тернопіль: СМП «Тайп».  № 1 (випуск 38). – 2015. – С. 231–239. 

4. Melniichuk M. М. Nature reserve component of the recreational potential of Rivne 

region / M. М. Melniichuk, T. Р. Bezsmertniuk // Наукові записки Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: 

географія. – Тернопіль: СМП «Тайп».  № 2 (випуск 39). – 2015. – С. 120–127. 

5. Безсмертнюк Т. П. Пам’ятки природи як складова частина природно-

антропогенних рекреаційно-туристських ресурсів Північно-Західного регіону 

України / Т. П. Безсмертнюк, М. М. Мельнійчук // Науковий вісник 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: 

Географічні науки.  № 14 (315). – 2015. – С. 49 52. 
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Продовження додатка Х 

6. Безсмертнюк Т. П. Регіональні ландшафтні парки Рівненської області як 

потенційні об’єкти рекреації / Т. П. Безсмертнюк, М. М. Мельнійчук // Наукові 

записки Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП «Тайп».  № 1 (випуск 

40). – 2016. – С. 143–150. 

7. Мельнійчук М. М. Підходи до класифікації туристсько-рекреаційної діяльності 

в межах природно-заповідного фонду / М. М. Мельнійчук, Т. П. Безсмертнюк // 

Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі 

Українки. Серія: Географічні науки.   № 15 (340). – 2016.  С. 106 111. 

8. Мельнійчук М. М. Транскордонний біосферний резерват як форма поєднання 

природоохоронної та рекреаційної діяльності (на прикладі ТБР «Західне Полісся») / 

М. М. Мельнійчук, В. П. Судима, Т. П. Безсмертнюк, Д. В. Токарчук // Наукові 

записки Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП «Тайп».  № 1 (випуск 

42). – 2017. – С. 170–177. 

9. Мельнийчук М. М. Развитие сельського зеленого туризма Северо-Западного 

региона Украины / М. М. Мельнийчук, Т. П. Безсмертнюк // Прыроднае асяроддзе 

Палесся: асаблівасці і перспектывы развіцця: зб. навук. прац / Палескі аграрна-

экалагічны інститут НАН Беларусі; рэдкал. М.В. Міхальчук (гал. рэд.) [і інш.]. – 

Брэст: Альтернатива, 2014. – Вып. 7. – С. 55 57.    

10.  Мельнийчук М. М. Территориальные особенности и перспективы 

использования рекреационного потенциала сельских населенных пунктов Ровенской 

области / М. М. Мельнийчук, Т. П. Безсмертнюк // Международный научный журнал 

«Путь науки».  № 8 (8). – 2014. – С. 230 233. 

11.  Мельнійчук М. М. Природно-заповідний фонд у структурі рекреаційного 

природокористування Волинської області / М. М. Мельнійчук, Т. П. Безсмертнюк //  
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Продовження додатка Х 

Наукові записки СумДПУ імені А. С. Макаренка. Географічні науки / голов. ред. Б. 

М. Нешатаєв. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – Вип. 6. – С. 

57–65.    

12.  Безсмертнюк Т. П. Природно-антропогенні рекреаційно-туристські ресурси 
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