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Анотація. Проаналізовано стан рекреаційних районів та 
мікрорайонів. Перспективи розвитку рекреації та туризму 
зумовлюються дією широкого спектра природних, історико-
культурних, соціальних, економічних та політичних факторів. 
Інтеграція індустрії рекреації та туризму в світовий ринок 
пов’язані з необхідність розв’язання гострих соціально-
економічних проблем. Планування розвитку рекреаційного 
комплексу базується на ідеї природно–історично–етнографічної 
рекреації. Діяльність рекреаційного комплексу дає можливість 
оздоровити великі маси населення і зробити значний внесок до 
національного доходу.
Ключові слова: рекреація, ресурси, район.
Аннотация. Гакман Анна. Характеристика развития рекреа-
ции в Украине. Проанализировано состояние рекреационных 
районов и микрорайонов. Перспективы развития рекреации и 
туризма предопределяются действием широкого спектра есте-
ственных, историко-культурных, социальных, экономических 
и политических факторов. Интеграция индустрии рекреации 
и туризма в мировой рынок связаны с необходимость решения 
острых социально-экономических проблем. Планирование раз-
вития рекреационного комплекса базируется на идее природно-
исторически-этнографической рекреации. Деятельность ре-
креационного комплекса дает возможность оздоровить большие 
массы населения и сделать значительный взнос в национальный 
доход.
Ключевые слова: рекреация, ресурсы, район.
Annotation. Gakman Ann. Description of development of recre-
ation in Ukraine. The state of recreation districts and microdistricts 
is analysed. Perspectives of development of a recreation and tourism 
are predetermined by action of a wide spectrum natural, historical 
and cultural, social, economic and political factors. Integration of in-
dustry of a recreation and tourism in the world market are connected 
about necessity of the solution of acute socio economic problems. 
Planning of development of a recreational complex bases on idea of 
a connatural historical ethnographic recreation. Activity of a recre-
ational complex enables to improve major masses of the population 
and to make the considerable instalment in national the income.
Key words: recreation, resources, districts.

Вступ.
У сучасному світі відпочинок, рекреація, ту-

ризм, оздоровлення – є найвищою соціальною цін-
ністю. Тому  за останні кілька десятків років у світі 
поступово зростає значення туризму і рекреації . Це 
пов’язано в першу чергу із значним ростом дохо-
дів населення економічно розвинутих країн, зрос-
танням загальноосвітнього рівня людей, розвитком 
транспортного сполучення. 

Крім того, індустріальний розвиток цивіліза-
ції, забруднення екологічних систем навколо вели-
ких промислових районів, збільшення психологіч-
ного навантаження на людину через прискорення 
темпу життя, змушує все більшу кількість людей 
шукати відпочинок та оздоровлення в поки що 
екологічно благополучних регіонах світу [1-6]. В 
Україні туристи мають можливість не тільки відпо-
чити і відтворити функціональні можливості свого 
організму, але й ознайомитись з її історією та куль-
турою.

Аналіз останніх наукових даних засвідчує, 
що дана тема є досить актуальною і мало вивче-
ною.

Робота виконана за планом НДР Чернівець-
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кого національного університету ім. Юрія Федько-
вича.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: дослідити стан розвитку 

рекреації в Україні сучасності.
Завдання: 1. Вивчити і проаналізувати наяв-

ну літературу з даної проблеми. 2. Зробити порів-
няльний аналіз розвитку рекреації в різних регіонах 
україни3. Сформулювати висновки.

Результати дослідження. 
Фактори, що роблять найбільш істотний 

вплив на розвиток рекреації, можна розділити на 
чотири основні групи: соціальні, демографічні, еко-
номічні, політичні. Розглянемо їх докладніше.

Демографічні і соціальні фактори. Зміни де-
мографічної структури і соціальної моделі народо-
населення в Україні, обумовлені:

збільшенням числа працюючих жінок;• 
зростанням кількості самотніх людей похилого • 
віку;
появою тенденції до більш пізніх шлюбів;• 
швидким ростом числа бездітних сімейних пар • 
у порівнянні з ростом населення;
збільшенням тривалості оплачуваних відпус-• 
ток;
більш раннім виходом на пенсію і  усвідомлен-• 
ням туристських можливостей, що збільшуєть-
ся,   ведуть до того, що усе більше людей має 
в розпорядженні вільний час і доходи, які ви-
користовуються для подорожей. 

Основними причинами поліпшення показни-
ків рекреаційної галузі, є зміна способу життя лю-
дини, від статичного до динамічного, його прагнен-
ня познайомитися з культурою, побутом, історією 
інших країн і народів.   

У результаті росту народонаселення планети 
збільшується світовий туристичний потенціал. У 
туристичну діяльність задіються нові людські ре-
сурси, і в той же час збільшується кількість людей 
подорожуючих. Помітним є зростаючий приплив 
молоді в туризм, і в зв'язку з цим бурхливий розви-
ток юнацького туризму. 

Економічні фактори. Існує чіткий зв'язок 
між тенденціями розвитку туризму, рекреації  і за-
гальним економічним розвитком. Туристичний ріст 
дуже чуттєвий до будь-якої економічної зміни. При 
рості споживання на 2,5 % витрати на туризм зрос-
тають на 4% .У випадку, якщо споживання зменшу-
ється на 1%, то в туризмі відчувається спад. Але в 
кожній окремій країні така реакція на економічні 
зміни виявляється за своїм  відхиленням від се-
реднього показника, який також виступає в різних 
формах. Розвиток зовнішньоекономічних зв'язків, 
прагнення до використання передового досвіду 
інших країн у створенні матеріальних і духовних 
цінностей виявляється в розширенні наукових і ді-
лових контактів. 

Політичні фактори. Важливим політичним 
фактором є внутрішньополітичної стабільності кра-
їни, відсутність військових конфліктів і наявність 

добросусідських відносин між державами. Такий 
фактор, як наявність міждержавних і міжурядових 
угод по співробітництву в сфері економіки, торгівлі 
і культури, також впливають  на розвиток рекреації.

Україна має великі рекреаційні ресурси, до 
яких належать географічні об'єкти, що використову-
ються чи можуть бути використані для відпочинку, 
туризму, лікування, оздоровлення населення. Рекре-
аційні ресурси поділяють на природні та соціально-
економічні. Природні рекреаційні ресурси - це при-
родні умови, об'єкти, явища, які сприятливі для 
рекреації - відновлення духовних і фізичних сил, 
витрачених під час праці, навчання, творчості. При-
родні рекреаційні ресурси України різноманітні. 
Вся її територія знаходиться в смузі кліматичного 
комфорту. Україна має прекрасні умови для органі-
зації відпочинку на берегах і лиманах Чорного та 
Азовського морів, водойм і річок, у Кримських го-
рах та Українських Карпатах.

До соціально-економічних рекреаційних ре-
сурсів належать культурні об'єкти, пам'ятки архі-
тектури, історії, археологічні стоянки, етнографічні 
музеї, місця, пов'язані з життям, перебуванням ви-
датних учених, письменників, акторів, політичних 
діячів, викладачів, робітників, селян та ін.

У гірських та передгірських районах Закар-
патської області, особливо біля Сваляви, є значні 
запаси вуглекислих вод, на базі яких працює де-
кілька курортів. Поблизу села Синяк є родовища 
сульфідних вод, а хлоридно-натрієві води розвідано 
в Усть-Чорній.

Різноманітними мінеральними водами ба-
гата Львівська область. Цінні всесвітньо відомі 
гідрокарбонатно-сульфатні, кальцієво-магнієві, 
сульфатні, натрієво-кальцієві води є у Передкар-
патському районі, зокрема в Трускавці та Східниці. 
На незначній відстані від Трускавця, у Моршині, 
розвідані й широко використовуються сульфатно-
хлорні, натрієво-магнієво-кальцієві води. На північ 
від Львівського Передкарпаття зосереджені відомі 
сульфідні води в Любені Великому і Немирові. Такі 
води, а також грязі, є на півночі Івано-Франківської 
області в с. Черче. Усі ці ресурси мінеральних вод 
мають лікувальне значення.

Чимале значення для лікування і відпочинку 
мають рекреаційні ресурси Полісся. Тут зосередже-
ні значні масиви лісів, зокрема соснових. Перева-
жає м'яка тепла зима і досить вологе літо. Є велика 
кількість прісних озер; повноводні ріки повільно 
протікають у низьких берегах. Першочергове зна-
чення мають рекреаційні ресурси тих місцевостей, 
які розташовані біля озер, рік і лісів. Можливості 
для лікування і відпочинку використовуються на 
Поліссі недостатньо. При цьому слід врахувати, що 
аварія на Чорнобильській АЕС негативно вплинула 
на можливості використання рекреаційних ресур-
сів центральної і східної частини Західного Полісся 
(північної частини Київської і Житомирської та де-
яких північних районів Чернігівської і Рівненської 
областей). Встановлено, що рівень радіації змі-
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нюється по вертикалі - біля основи крони він ви-
сокий (30 %), над поверхнею крони він становить 
100 %, на відстані 1 м від поверхні землі - 25%, над 
трав'яним покривом - 10 %.

Унікальні і сприятливі для освоєння рекреа-
ційні ресурси має крайня північно-західна частина 
країни. На півночі Волинської області, у верхів'ї 
Прип'яті, в добре освоєному в господарському від-
ношенні регіоні, знаходиться так зване Українське 
поліське поозер'я. Воно характеризується великою 
кількістю різноманітних за площею та глибиною 
озер, великими лісовими масивами з переважанням 
сосни, значними площами лук і боліт. Абсолютні ви-
соти цієї рівнинної території становлять 160-190 м.

Насамперед це Південний рекреаційний ра-
йон, до складу якого входять приморські території 
Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької 
і Донецької областей та Автономної Республіки 
Крим. Даний район є порівняно посушливим (се-
редньорічна кількість опадів 300-400 мм, переваж-
но у холодний період) з дуже теплим і тривалим 
літом, теплою зимою, ранньою і короткою весною. 
Південний берег Криму характеризується м'яким 
субтропічним кліматом середземноморського 
типу. В межах названого району виділяються три 
підрайони: західний, кримський і східний. Захід-
ний підрайон (Одеська, Миколаївська області та 
західна частина Херсонської) характеризується 
помірним кліматом - більшою кількістю опадів, 
вищою відносною вологістю повітря і нижчою 
температурою морської води у літньо-осінній пе-
ріод. Тут зосереджені значні ресурси для організа-
ції грязьового лікування у вигляді намулової грязі 
солених озер і лиманів (Куяльницький та ін.). Зна-
чний ефект дають купання в морській воді, соняч-
ні та повітряні ванни.

Кримський підрайон, особливо невелика ви-
тягнута вздовж берега територія Південного берега 
Криму, захищена з півночі горами. Тут зосередже-
ні надзвичайно сприятливі кліматичні ресурси для 
відпочинку та лікування: тепла волога зима з темпе-
ратурою січня +1...+5°С, липня - близько +25°С.

У літньо-осінній період випадає невелика 
кількість опадів, переважає ясна безхмарна погода. 
Кількість годин сонячного сяйва тут коливається 
від 2000 до 2500 на рік. Сприятливі передумови для 
відпочинку і лікування є також у східній та західній 
частинах Криму. Унікальні грязі для лікування зо-
середжені в районах Євпаторії, Феодосії, Саку та в 
багатьох інших населених пунктах.

Значні рекреаційні ресурси є у східному 
підрайоні, який простягається вздовж Азовського 
моря. Клімат у цьому підрайоні більш континен-
тальний, температура менш солоної морської води 
вища. Підрайон має сприятливі кліматичні водно-
морські та грязьові ресурси.

Унікальні рекреаційні ресурси є також у 
Карпатах, Передкарпатті і Закарпатті, які входять 
у вигляді підрайонів у великий Карпатський район. 
Він характеризується значною кількістю опадів 

(700-800 мм на рік у рівнинних районах і до 1700 
мм в горах), високою відносною вологістю пові-
тря, м'якою зимою, теплим дощовим літом і по-
мірно теплою сухою осінню. Сніг у горах досягає 
товщини 40-80 см і лежить протягом 3,5 місяців. 
Гірські райони характеризуються чистим повітрям, 
насиченим влітку та восени ароматом ялин, ялиць і 
ялівцю, а також різнотрав'ям та листяними лісами. 
У районі розташовані великі масиви лісів, джерела 
цінних і різноманітних за своїм хімічним складом 
та лікувальними властивостями мінеральних вод, в 
ряді випадків унікальних.

Найбільшу цінність мають водно кліматичні 
та лісові ресурси групи Шацьких озер (їх тут близь-
ко ЗО), в тому числі такі великі, як Світязь (площа 
близько 2,5 тис. га, максимальна глибина 58 м), Пу-
лемецьке, Люцимир, Пісочне, Острів'янське, Пере-
мут та ін. Значну частину регіону займає Шацький 
національний парк (майже 20 % його площі, близь-
ко 6500 га, припадає на озера). їх чиста вода, зде-
більшого з піщаними берегами, аромат соснових 
лісів, ресурси різноманітних дикорослих плодів, 
ягід і грибів, значні рибні ресурси, а також теплий 
і м'який вологий клімат - усе це створює винятко-
во сприятливі умови для лікування та відпочинку, 
для формування тут нового санаторно-курортного 
комплексу державного значення.

Перспективними для залучення до господар-
ської діяльності є рекреаційні ресурси Лісостепової 
зони. Клімат тут м'який, вологість повітря дещо 
менша, ніж на Поліссі, опади переважають у пер-
шій половині літа. Складовою частиною рекреацій-
них ресурсів є чисті поверхневі, а також підземні 
мінеральні води, у тому числі лікувальні.

Україна має всі необхідні умови для роз-
витку рекреаційного комплексу. У країні є 
лікувально-оздоровчі, спортивні (туристичні), піз-
навальні системи комплексу. У нас багато рекре-
аційних ресурсів: бальнеологічних (мінеральних 
вод, грязей), кліматичних, ландшафтних, пляжних, 
пізнавальних.

Україні притаманний помірноконтиненталь-
ний клімат і тільки на півдні Кримського півостро-
ва середземноморський. Існує класифікація кліма-
тів з погляду рекреаційної діяльності: найкращий 
- сприятливі кліматичні умови протягом 9,5-10,5 
місяця, тепле літо та нехолодна зима зі стійким сні-
говим покривом або жарке тривале літо та коротка 
зима без стійкого снігового покриву; гарний - спри-
ятливі кліматичні умови протягом 7-9 місяців; за-
довільний - сприятливі кліматичні умови протягом 
3-6,5 місяця, прохолодне дощове літо і м'яка зима з 
нестійким сніговим покривом або жарке посушли-
ве літо і сувора зима; поганий - сприятливі умови 
протягом 1-1,5 місяця. Кліматичні ресурси районів 
країни різноманітні, але загалом клімат сприятли-
вий для розвитку рекреаційної діяльності.

Рекреаційні ресурси пляжів відіграють важ-
ливу роль у роботі курортів на березі морів, річок, 
озер. У Кримській, Одеській, Донецькій, Микола-
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ївській областях є штучні та природні лікувальні 
пляжі. Пізнавальні ресурси є характерним фак-
тором, що визначає мотиви відвідування України 
іноземними туристами. Вони відвідують історико-
архітектурні пам'ятки Києва, Чернігова, Львова, 
Одеси та інших міст. 

Висновки. 
Перспективи розвитку рекреації та туризму 

в Україні зумовлюються дією широкого спектра 
природних, історико-культурних, соціальних, еко-
номічних та політичних факторів, які мають чіт-
ко виражену регіональну специфіку. Крім цього, 
особливості сучасної ситуації полягають у тому, 
що формування високорозвиненої національ-
ної індустрії рекреації та туризму та її інтеграція 
в світовий ринок туристично-рекреаційних по-
слуг пов’язані з необхідність розв’язання гострих 
соціально-економічних проблем в період транс-
формації суспільно-економічних відносин. Зокрема 
при плануванні подальшого розвитку рекреацій-
ного комплексу в основу повинна бути покладена 
ідея природно–історично–етнографічної рекреації, 
що базується на найбільш раціональному викорис-
танні територіального поєднання природних умов, 
ресурсів та історичних, архітектурних пам’яток 
краю. Отже, у нас є всі види ресурсів, що дозволяє 
всебічно розвивати рекреаційний комплекс. Завдя-
ки різноманітним ресурсам рекреаційний комплекс 
України є багатофункціональним. Його діяльність 
дає можливість оздоровити великі маси населення і 
в той же час зробити значний внесок до національ-
ного доходу.

Подальші дослідження передбачається 
провести в напрямку вивчення інших проблем 
природно–історично–етнографічної рекреації.
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