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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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» 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 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, 

О. В. Аріон, Л. С. Безручко, О. О. Бейдика, С. С. Бєляєвої, С. Бойд, М. Вуд, 

К. Гаґґінботтом, Д. О. Гдаліна, В. І. Гетьмана, О. Ю. Дмитрука, Ю. В. Зінька, 

М. М. Кукурудзи, О. О. Любіцевої, О. В. Міщенко, Д. Ньюса, Н. В. Овсяннікової, 

Я. Б. Олійника, В. М. Петліна, Г. Рот, Т. К. Сергєєвої, В. В. Смаль, Ґ. Стенкі, 

Д. Тімоті, М. Ю. Травкіної, С. І. Уліганця, Д. Феннел, В. В. Худоби, Л. П. Царика, 

П. Л. Царика, М. Шеклі 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 
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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 

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. 

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 
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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 

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; 

 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 
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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, 

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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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У першому розділі «Теоретико-методологічні основи конструктивно-

географічного дослідження туристсько-рекреаційного використання 

природно-заповідного фонду регіону» сформульовано поняттєво-термінологічний 

апарат, функції, концептуальні положення, принципи та сутність 

природоохоронно-рекреаційного природокористування, розкрито специфіку 

процесу туристсько-рекреаційного використання природно-заповідного фонду, 

визначено рекреаційний статус категорій ПЗФ (табл. 1) та розроблені методичні 

основи конструктивно-географічного дослідження. 

Природоохоронно-рекреаційне природокористування – це 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.  

Таблиця 1 

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 

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 (рис. 1).  

Методика конструктивно-географічного дослідження туристсько-рекреаційного 

використання природно-заповідного фонду регіону включає чотири взаємопов’язані 

етапи: організаційний, підготовчий, аналітичний, рекомендаційний. 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. Третій етап (аналітичний) включає аналіз природно-

антропогенних туристсько-рекреаційних ресурсів, туристсько-рекреаційного 

використання національних природних парків та перспектив і проблем туристсько-

рекреаційного використання ПЗФ. Четвертий етап (рекомендаційний) полягає у 

розробці науково обґрунтованих напрямів збалансованого туристсько-рекреаційного 

використання природно-заповідного фонду. 
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Рис. 1. Структурно-логічна модель туристсько-рекреаційного використання 

природно-заповідного фонду 

 

У другому розділі «Сучасний стан туристсько-рекреаційного використання 

природно-заповідного фонду Північно-Західної України» досліджено природно-

антропогенні туристсько-рекреаційні ресурси, проаналізовано сучасний стан 

туристсько-рекреаційного використання національних природних парків, визначено 

перспективи та проблеми туристсько-рекреаційного використання ПЗФ регіону. 

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 (10,4% від площі регіону), в тому числі 53 об’єкти 

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

значення площею 222,9 тис. га. Дослідження природно-антропогенних туристсько-

рекреаційних ресурсів здійснювалось на основі комплексної характеристики ПЗФ 

регіону 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 природно-заповідних об’єктів, відсоток заповідності території, 

показник щільності об’єктів ПЗФ, індекс інсуляризованості території; 2) аналіз 

мережі ПЗФ регіону, визначення його просторової та функціональної структури за 

наступними показниками: функціональна структурованість, кількісний розподіл 

Обслуговуючий 

персонал 
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співробітництво 
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Передбачення змін стану навколишнього середовища 
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заповідних об’єктів за адміністративними районами, типологія адміністративних 

районів за часткою заповідних територій у загальній площі, коефіцієнт 

інсуляризованості у розрізі адміністративних районів. Кількісна та якісна оцінка 

природно-заповідних об’єктів є необхідною умовою при плануванні та здійсненні 

туристсько-рекреаційної діяльності в межах природоохоронних територій, оскільки 

дає змогу визначити, на скільки вони виконують покладені на них функції. Аналіз 

просторової організації мережі територій та об’єктів ПЗФ різних функціональних 

груп дозволяє виокремити базові наявні та перспективні заповідні об’єкти, що 

слугуватимуть основою формування певних рекреаційних комплексів. 

Природно-заповідний фонд 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 (346) та пам’ятки природи (191). Найменшою кількістю об’єктів 

у 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 (РЛП) та природні заповідники. Природно-заповідні об’єкти 

розміщені по території Північно-Західної України нерівномірно. За відсотком 

заповідності показники по районах значно відрізняються (рис. 2).  

 
Рис. 2. Заповідність адміністративних районів Північно-Західної України 
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Показники розрахунків індексу інсуляризованості також відрізняються в 

межах територій районів регіону (рис. 3). 

 
Рис. 3. Індекс інсуляризованості ПЗФ Північно-Західної України 

 

Просторово-функціональний аналіз структури територій та об’єктів ПЗФ 

регіону свідчить про: низьку частку природоохоронних об’єктів 

поліфункціонального значення із суворим режимом заповідності (природний 

заповідник); невисоку частку заповідних територій поліфункціонального 

призначення (НПП, РЛП), створення яких забезпечило б оптимальну 

репрезентативність ландшафтів та дозволило б оптимізувати мережу 

природоохоронних територій, на базі яких можна здійснювати туристсько-

рекреаційну діяльність; 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; значні диспропорції функціональної 

структури, кількості, площ природно-заповідних об’єктів і територій в розрізі 

адміністративно-територіальних одиниць регіону. 

Основними територіями здійснення туристсько-рекреаційної діяльності в 

межах ПЗФ Північно-Західної України виступають національні природні парки, 

використання яких є важливою умовою розвитку рекреаційного 

природокористування в регіоні. Дослідження сучасного стану використання 
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природоохоронних об’єктів в рекреаційній сфері здійснено 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-

рекреаційної діяльності, туристсько-рекреаційні послуги, туристичний рух, 

управління рекреаційною діяльністю.  

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 короткотривалий відпочинок у теплий період року, 

натомість зимові види відпочинку практично не розвиваються. Для тривалої 

рекреації використовують лише санаторії Шацького НПП, Ківерцівського НПП, де 

проводиться цілорічна діяльність. Аналіз засвідчує, що за показниками ступеня 

розвитку інфраструктури та інтенсивності туристичного руху НПП Північно-

Західної України можна поділити на два типи – інтенсивного («Шацький») та 

екстенсивного («Прип’ять-Стохід», «Цуманська пуща», «Дермансько-Острозький») 

туристичного освоєння. Кожен з рекреаційних типів національних парків потребує 

розробки певних стратегій щодо розвитку туризму із конкретизацією планів дій для 

кожного з парків. 

Перспективними для розвитку туристсько-рекреаційної діяльності є три 

регіональні ландшафтні парки регіону («Прип’ять-Стохід», «Дермансько-

Мостівський», «Надслучанський»), розташовані на території Рівненської області. 

Основними заняттями, у яких можуть використовуватися лісові масиви парків, є 

активні форми рекреації, а саме масовий пішохідний туризм, кінні прогулянки, 

лижні прогулянки, туристично-спортивне орієнтування, спортивні ігри, також 

загальнооздоровчий відпочинок, утилітарна рекреація. Перспективним на 

територіях парків є розвиток велотуризму з можливістю спорудження велотрас 

різного рівня складності та для різних вікових категорій, впровадження у практику 

проведення науково-пізнавальних екскурсій, а саме орнітологічних турів, 

враховуючи багату та різноманітну орнітофауну територій регіональних 

ландшафтних парків регіону. 

Географічне положення Північно-Західної України дозволяє залучати до 

відвідування парків-пам’яток садово-паркового мистецтва (ППСПМ), яких на 

території регіону налічується 25 (з них 5 – загальнодержавного значення), не лише 

українських, але й іноземних рекреантів. 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. 

В рекреаційних цілях пізнавальне значення мають інші природно-заповідні 

території та об’єкти регіону  заказники, пам’ятки природи, дендропарк 

(Державний дендрологічний парк Березнівського лісового коледжу), зоопарк 

(Рівненський зоологічний парк) та ботанічний сад (Луцький ботанічний сад 

«Волинь»). Особливим є питання використання рекреаційного потенціалу 

заказників, які є осередком розвитку наукового та пізнавального туризму з 
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елементами активного відпочинку. Використання заказників як складової 

туристичної галузі підвищить економічну ефективність регіону та залучить 

сільське населення у сферу сільського зеленого, екологічного, спортивного, 

культурно-пізнавального видів туризму. У той же час для розвитку туризму та 

рекреації в регіоні важливе місце належить територіальній системі пам’яток 

природи. Саме пам’ятки природи найчастіше є атракціями, які зможуть 

приваблювати свідомих екотуристів на терени природно-заповідних об’єктів. При 

цьому, найбільш перспективним напрямом є використання пам’яток природи 

регіону у пізнавальному туризмі.  

Серед проблем туристсько-рекреаційного використання ПЗФ регіону були 

виділені: недосконалість нормативно-правової бази; відсутність дієвого 

законодавчого регулятивного апарату щодо туристсько-рекреаційного 

використання ПЗФ; неналежний рівень розвитку туристичної інфраструктури; 

катастрофічний дефіцит інформації про рекреаційні можливості ПЗФ регіону; 

недостатній рівень інформаційного обслуговування відвідувачів; обмежений набір 

туристсько-рекреаційних послуг для туристів; відсутність цільових програм 

розвитку туризму та рекреації в межах ПЗФ; відсутність засобів з менеджменту та 

маркетингу для залучення потенційних туристів; недостатня оцінка можливого 

залучення місцевого населення до розвитку рекреаційної діяльності 

природоохоронних територій; складна соціальна ситуація в населених пунктах, де 

зосереджені природно-заповідні установи; економічна та політична нестабільність; 

брак інвестицій; недосконалість управлінських підходів у керуванні рекреаційними 

потоками; відсутність відповідної системи моніторингу.     

У третьому розділі «Основні напрями збалансованого туристсько-

рекреаційного використання природно-заповідного фонду Північно-Західної 

України» обґрунтовано заходи щодо оптимізації просторово-функціональної 

структури територій та об’єктів природно-заповідного фонду в контексті 

рекреаційного природокористування, стратегію сталого розвитку туристсько-

рекреаційної діяльності в межах природно-заповідного фонду та запропоновано 

напрями удосконалення туристсько-рекреаційного використання природно-

заповідного фонду регіону.  

Оптимізацію структури природно-заповідного фонду Північно-Західної 

України 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. 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. Створення нових НПП та РЛП 

призведе до збільшення об’єктів ПЗФ загальнодержавного значення, збереження 

природних комплексів, поліпшення рекреаційних умов. Перспективними для 

заповідання з подальшим виконанням рекреаційних функцій в межах Північно-

Західної України виступають природні території, розміщені в прикордонній зоні, та 

землі лісового фонду. 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 
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туризму. Створення  нових та розширення існуючих територій та об’єктів ПЗФ 

сприятиме розвитку організованих форм рекреації і туризму, збереженню 

традиційних форм раціонального природокористування і сталого розвитку. 

Основними  принципами сталого розвитку туризму в межах територій та 

об’єктів ПЗФ виступають: раціональне використання природних ресурсів; 

сприяння збереженню природної спадщини та відновленню біорізноманіття; 

підтримка цілісності ландшафту, уникнення фізичного та візуального погіршення 

навколишнього природного середовища; підтримка соціально-культурної, 

історичної спадщини та традицій; застосування концепції менеджменту та 

маркетингу; створення умов для соціального розвитку місцевого населення. 

Пріоритетного значення в межах природоохоронних територій регіону набувають 

екологічний та сільський зелений туризм як найбільш виражені форми сталого 

туризму, що становить одну з основ сталого розвитку туристичної галузі регіону. 

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 туризму та рекреації сприятиме концентрація 

уваги на стратегічних напрямах діяльності, вирішення проблемних питань та 

забезпечення виконання ряду завдань та першочергових заходів, а саме: 

удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази; розвиток туристично-

рекреаційної інфраструктури; 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. Основна мета 

моніторингу  спостереження за станом компонентів НПС для оцінки та прогнозу 

їх змін під впливом туристсько-рекреаційної діяльності. Пропонується об’єднати 

території та об’єкти ПЗФ регіону в мережу моніторингу за результатами 

ландшафтознавчого аналізу існуючих та перспективних об’єктів ПЗФ (рис. 4).  

Вибір пунктів та розробка мережі моніторингу рекреаційних територій ПЗФ 

Північно-Західної України здійснювалося на основі врахування наступних 

положень: формування мережі моніторингу проводити відповідно до особливостей 

природного ландшафтного районування; 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; 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; 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 виділено 26 пунктів проведення моніторингу рекреаційних територій 

ПЗФ Північно-Західної України, з яких 12 – регіональних і 14 – районних. 
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Рис. 4. Мережа пунктів моніторингу рекреаційних територій ПЗФ Північно-

Західної України 

 

Основними напрямками удосконалення туристсько-рекреаційного 

використання ПЗФ регіону є: проведення рекламних кампаній; удосконалення 

інформаційного забезпечення рекреаційної діяльності природоохоронних установ; 

запровадження регіонального туристичного менеджменту та маркетингу; співпраця 

природно-заповідних установ з регіональними та місцевими органами влади; 

створення регіонального координаційного органу; розвиток географічної та 

краєзнавчої освіти; 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; вивчення, узагальнення та впровадження 

зарубіжного досвіду щодо організації рекреаційної діяльності на 

природоохоронних територіях. 
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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 

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.  
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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 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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Західному регіоні України / М. М. Мельнійчук, С. Д. Уєвич, Т. П. Безсмертнюк // 

Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі 
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В. С. Чернець, Л. В. Гладич, Т. П. Безсмертнюк // Наукові записки Тернопільського 
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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. 

(Особистий внесок автора – аналіз положень нормативно-правових документів, в 

яких визначається сутність досліджуваного процесу) 

4. Melniichuk M. М. Nature reserve component of the recreational potential of Rivne 
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національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: 
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записки Тернопільського національного педагогічного університету імені 
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діяльності в межах природно-заповідного фонду / М. М. Мельнійчук, 

Т. П. Безсмертнюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного 
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записки Тернопільського національного педагогічного університету імені 
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42). – 2017. – С. 170–177. (Особистий внесок автора – запропоновано напрями 

розвитку рекреаційної діяльності в межах ТБР «Західне Полісся») 
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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-
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10.  Мельнийчук М. М. Территориальные особенности и перспективы 
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Ровенской области / М. М. Мельнийчук, Т. П. Безсмертнюк // Международный 

научный журнал «Путь науки».  № 8 (8). – 2014. – С. 230233. (Особистий внесок 
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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. (Особистий внесок автора – аналіз територіальної та функціональної 
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Північно-Західного регіону України [Текст] / Т. П. Безсмертнюк // Молодий 

вчений. – 2015.  № 12. – С. 5862. 

Тези наукових доповідей 

13.  Безсмертнюк Т. П. Актуальні проблеми функціонування туристичної галузі 

Волинської області / Т. П. Безсмертнюк // Матеріали VII Міжнародної науково-

практичної конференції студентів і аспірантів «Молода наука Волині: пріоритети та 

перспективи досліджень» (14-15 травня 2013 року) : у 2 т. Т. 1.  Луцьк : 

Східноєвроп. нац. ун-т імені Лесі Українки, 2013.  С. 60–62. 

14.  Мельнійчук М. М. Туристсько-рекреаційне використання природно-
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2014 р. / Редкол.: А. С. Дем’янчук (голов. ред.) та ін. – Рівне: Червінко А. В., 2014. – 

С. 300308. (Особистий внесок автора – запропоновано заходи щодо використання 
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15.  Безсмертнюк Т. П. Природно-заповідний фонд як об’єкт рекреаційного 

природокористування / Т. П. Безсмертнюк // Матеріали VIIІ Міжнародної науково-

практичної конференції студентів і аспірантів «Молода наука Волині: пріоритети та 

перспективи досліджень» (14-15 травня 2014 року) : у 3 т. Т. 1.  – Луцьк : 

Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – С. 153155. 

16.  Безсмертнюк Т. П. Особливості туристсько-рекреаційного використання 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду / Т. П. Безсмертнюк // Матеріали 
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ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів «Молода 

наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (12−13 травня 2015 року) : у 

3 т. Т. 2. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – С. 117–119. 
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Північно-Західного регіону України у рекреації / М. М. Мельнійчук, 
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географічного факультету Тернопільського національного педагогічного 
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18.  Мельнійчук М. М. Використання регіональних ландшафтних парків України 
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лист. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К. : Обрії, 2015. – С. 4344. 

(Особистий внесок автора – визначено перспективи розвитку фестивального 
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21.  Безсмертнюк Т. П. Розвиток рекреаційної діяльності у межах територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду / Т. П. Безсмертнюк, М. М. Мельнійчук // 

Сучасні проблеми розвитку географічної науки і освіти в Україні : матеріали 

V Всеукраїнської науково-практичної конференції, (Київ, 26-28 лист. 2015 р.) / 
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внесок автора – аналіз проблеми поєднання природоохоронної та рекреаційної 
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X Міжнародної наукової конференції, (7-9 жовтня 2016 р.). – Львів, 2016.  

С. 280284. (Особистий внесок автора – аналіз функціонування зоологічних парків 
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рекреаційно-туристських ресурсів Північно-Західного регіону України / 

Т. П. Безсмертнюк // Регіон – 2017: суспільно-географічні аспекти: матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих 

науковців (м. Харків, 20  21 квітня 2017 р.) / гол. ред. колегії Л. М. Нємець. – Х.: 
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пуща» як туристична установа / Т. П. Безсмертнюк // Матеріали ХI Міжнародної 
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АНОТАЦІЯ 

Безсмертнюк Т. П. Туристсько-рекреаційне використання природно-

заповідного фонду Північно-Західної України. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук зі 

спеціальності 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання 

природних ресурсів – 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 
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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. 

 

АННОТАЦИЯ 

Безсмертнюк Т. П. Туристско-рекреационное использование природно-

заповедного фонда Северо-Западной Украины.  Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук по 

специальности 11.00.11  конструктивная география и рациональное использование 

природных ресурсов  Киевский национальный университет имени Тараса 

Шевченко, Киев, 2017. 

В диссертации раскрыты теоретико-методологические основы 

конструктивно-географического исследования туристско-рекреационного 

использования природно-заповедного фонда региона. Определены понятийно-

терминологический аппарат, функции, концептуальные положения, принципы и 

сущность природоохрано-рекреационного природопользования. Раскрыта 

специфика процесса туристско-рекреационного использования природно-

заповедного фонда и определены рекреационный статус категорий природно-

заповедного фонда. Предложена методика конструктивно-географического 

исследования туристско-рекреационного использования природно-заповедного 

фонда региона. 

Исследованы природно-антропогенные туристско-рекреационные ресурсы 

Северо-Западной Украины на основе комплексной характеристики природно-

заповедного фонда региона, которая включает оценку природно-заповедного фонда 

региона посредством определения критериев и показателей, которые имеют 

количественное и качественное выражение и анализ сети природно-заповедного 

фонда региона, определение его пространственной и функциональной структуры. 

Проанализировано современное состояние туристско-рекреационного 

использования национальных природных парков региона на основе анализа 

предложенных элементов характеристики туристско-рекреационного 

использования категорий природно-заповедного фонда рекреационного значения, а 

именно: туристско-рекреационные ресурсы, туристическая инфраструктура, виды 

туристско-рекреационной деятельности, туристско-рекреационные услуги, 

туристическое движение, управления рекреационной деятельностью. Определены 
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перспективы и проблемы туристско-рекреационного использования природно-

заповедного фонда Северо-Западной Украины. 

Обоснованы направления сбалансированного туристско-рекреационного 

использования природно-заповедного фонда региона. Предложены меры по 

оптимизации пространственно-функциональной структуры территорий и объектов 

природно-заповедного фонда Северо-Западной Украины в контексте 

рекреационного природопользования. Предложена система показателей 

устойчивого развития туристско-рекреационной деятельности в границах 

природно-заповедного фонда. Разработаны направления совершенствования 

туристско-рекреационного использования природно-заповедного фонда региона. 

Предложено сеть пунктов проведения мониторинга рекреационных территорий 

природно-заповедного фонда Северо-Западной Украины. Осуществлено 

районирование территории региона в контексте природоохранно-рекреационного 

природопользования. 

Ключевые слова: туризм, рекреация, природно-заповедный фонд, 

туристско-рекреационное использование, природно-антропогенные туристско-

рекреационные ресурсы, национальный природный парк, устойчивое развитие, 

Северо-Западная Украина. 

 

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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