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ПРО РЕКРЕАЦІЙНЕ РАЙОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 
 

Аналізуються теоретичні основи і практичні рішення з районування територій. 
Пропонується рекреаційне районування території України за окремою ознакою. 
 

Території є предметом вивчення різноманітних наукових дисцип-
лін, але найбільш структуроване термінологічне визначення територій 
у географії. У найбільш загальному розумінні під районуванням розу-
міється процес багатофакторного поділу території на множину непере-
січних цілісних районів, що є компактними згущеннями деяких вихід-
них чарунок (точок) як у тривимірному фізичному, так і в багатомір-
ному ознаковому  просторі [1]. Терміном "районування" позначають як 
метод пізнання, так і результат застосування цього методу. У першому 
випадку – це сукупність прийомів, спрямованих на виявлення об'єкти-
вно існуючих районів і границь між ними, у другому – синтетичне кар-
тографування, що відбиває цілісні характеристики районів на карті 
шляхом зображення меж територій, до яких ці характеристики відно-
сяться [2]. 

Виділяють шість принципів районування [3] та використовуються 
два підходи [1]: регіональний (сукупність усіх даних про районований 
об'єкт) і районологічний (сукупність теоретичних основ, принципів, 
методів і процедур районування). При цьому виділяються три концеп-
ції районування: описова; кількісна; системна, тобто всі дослідницькі 
операції у ході районування повинні бути взаємозалежні і взаємообу-
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мовлені, а їхній вибір здійснюється за модульним принципом. Ключо-
вими є: механізм синтезу формалізованого (кількісного) і змістовного 
(описового) пізнання в експертних системах, постулати логічного під-
ходу [4], модульна організація системи методів [5], стратегія вибору 
необхідного методу [6].  

Існує кілька видів районування [7], метою загальнонаукового є пі-
знання території. За тим, який набір ознак (параметрів, характеристик) 
території використовується, виділяють вибіркове, галузеве і комплекс-
не районування. Виділяються райони трьох типів [8]: однорідні (гомо-
генні), конекційні (функціональні), конфігураційні. Для проведення 
меж у районуванні розроблена спеціальна інструкція, що регламентує 
всі операції для сухопутних ландшафтів [9]. Нижча таксономічна оди-
ниця фізико-географічного районування – фація, у ґрунтознавстві – 
педон, у лімнології – "акваном". А також терміни "елементарний гео-
графічний ландшафт", "територіальний носій інформації", "елементар-
на операційна територія",  "операційна таксономічна одиниця (ОТО)" 
тощо [10]. 

Система методів районування складається з чотирьох підсистем: 
формування концептуальної моделі районування, виміру параметрів 
об'єкта районування, виділення районів, перевірки отриманих резуль-
татів [1]. Кожна система складається з модулів, які включають у себе 
один або кілька методів. Система методів класифікації вихідних оди-
ниць районування побудована за тими ж принципами, складається з 
трьох підсистем.  

У районуванні планувальних об’єктів України існують різні ме-
тодологічні  підходи на основі різних ознак. Найбільш інерційно стабі-
льним є районування на основі політичних і адміністративно-
господарських ознак (рис.1, А). Однією з ознак при визначенні меж 
планувальних об’єктів є рівень урбанізації (рис.1, Б), яка виражає рі-
вень виробництва, його економічну ефективність, якісний склад насе-
лення і визначальні види його життєдіяльності, екологічний стан на-
вколишнього середовища [11]. Урахування географічних, у тому числі 
кліматичних, чинників [12], дозволяє встановити фізико-географічні 
регіони, а сформовані в результаті історичного розвитку етно-
ландшафтні закономірності освоєння конкретних територій дають мо-
жливість виділення етнокультурних регіонів (рис.1, В-Г). Міжнародні 
соціально-економічні контакти України як суверенної держави мають 
відношення до всіх її територій, але найбільшою мірою локалізуються 
на прикордонних територіях [13]. На території України виділені 
дев’ять регіонів макротериторіального рівня за басейновою (основні 
річки) ознакою (рис.1, Е) [11]. 
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Рис.1 – Основні методологічні підходи у районуванні території України  
за різними ознаками 

 

Розглянуті приклади районування України можуть взаємно допо-
внювати один одного при розгляді проблем і задач комплексного ви-
користання і керування територіями на макротериторіальному рівні. 
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Водночас, районування території припускає виділення планувальної 
структури і функціональної спеціалізації містобудівних об’єктів на 
різних територіальних рівнях. Трактування території як об’єкта плану-
вання або як своєрідної системи, дозволяє поширити на неї визначен-
ня, ознаки і властивості, якими характеризується структура будь-якої 
складної системи. 

Процес рекреаційного районотворення в загальному вигляді мож-
на описати таким чином [14]:  

1 етап – існує не освоєна, але стратегічно важлива для соціокуль-
турної системи (СКС) територія з потенційними рекреаційними ресур-
сами;  

2 етап – починається швидке зростання нового рекреаційного 
району. Рекреація привертає велику кількість населення, яке 
освоюється в новому районі і залишається там постійно жити. У регіон 
інвестуються могутні засоби, створюється спеціалізована  рекреаційна 
інфраструктура, орієнтована на обслуговування всієї СКС;.  

3 етап – після досягнення високого рівня соціокультурного осво-
єння, наступає період зниження рекреаційної популярності району;  

4 етап – стабілізація і переорієнтація рекреаційного району. Рек-
реаційні райони дуже рідко повністю втрачають свої первинні функції, 
і те, що розвивається з часом поліфункціональність, ніколи остаточно 
не витісняє рекреацію. 

Рекреаційне районування – вид функціонального, галузевого рай-
онування, що відображає тільки один аспект (рекреацію), який може 
бути адекватно описаний на фундаментальній основі. Головними озна-
ками рекреаційного районування є рівень рекреаційної освоєності те-
риторії і структура рекреаційних функцій (лікувальної, оздоровчої, 
туристської, екскурсійної). Зонування території за ступенем 
комфортності проводиться і на рівні складання генеральних планів 
курортних зон і окремих рекреаційних об'єктів. При цьому слід дотри-
муватися загальногеографічних принципів районування: об'єктивності, 
багатоаспектності, ієрархічності і конструктивності. 

Особливості рекреаційної оцінки територій є основою для прове-
дення рекреаційного районування. До основних чинників, що вплива-
ють на рекреаційну оцінку території, відносять: тривалість сприятли-
вих температурних умов, наявність морського побережжя, характер 
рельєфу, наявність лісів, річок, озер і водосховищ, забезпеченість 
транспортними магістралями. До додаткових чинників відносять: 
наявність виходів підземних вод, характеристика пляжів, екскурсійні 
об'єкти природного і антропогенного характеру. 
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Районування території України, пов’язане з рекреаційною функ-
цією, проводилось за тими чи іншими критеріями чи показниками про-
тягом декількох останніх десятиріч. При розробці методології місто-
будівного проектування рекреаційних систем в Українській РСР [15], 
встановлено, що значна частина групових систем населених місць 
України має надлишок рекреаційних ресурсів, але характеризується 
екстенсивним типом освоєння при відносно слабкому розвитку інфра-
структури. Вони повинні розглядатися як основне джерело заповнення 
ресурсної недостатності інших систем населених місць і об'єкт першо-
чергового освоєння з порівняно невеликими витратами на розвиток 
масового відпочинку. 

Особливе місце займають системи населених місць з недостатні-
ми рекреаційними ресурсами в степових індустріальних районах. Удо-
сконалювання рекреаційного обслуговування жителів даних систем 
повинне здійснюватися шляхом прискореного розвитку елементів ін-
фраструктури, заповнення дефіциту рекреаційних ресурсів шляхом 
проведення природо-відновлювальних заходів і залучення в рекреа-
ційну сферу надлишкових ресурсів сусідніх систем. Даний підхід за-
безпечує виділення комплексу взаємозалежних у рекреаційному аспек-
ті населених місць, поєднуваних регіональною рекреаційною систе-
мою, що може виступати, як об'єкт планування і прогнозування на те-
риторіальному рівні. У вказаній вище роботі докладно досліджуються 
об'єктивні умови і передумови формування регіональних рекреаційних 
систем республіки і даються пропозиції по їх територіальній і функці-
онально-просторовій організації (рис.2, А). 

У 1983 р. Київським НДІП містобудування за участю інституту 
Діпромісто була розроблена Регіональна схема розвитку і розміщення 
курортів, місць відпочинку і туризму Української РСР [16]. Єдина ку-
рортно-рекреаційна система поділялась на п’ять крупних територіаль-
них систем (рис.2, Б): Західну (вісім областей), Центральну (шість об-
ластей), Південну (чотири області), Північно-Східну (чотири області) 
та Південно-Східну (три області). 

Територіальні системи були представлені курортно-рекреацій-
ними регіонами, курортно-рекреаційними районами, окремими курор-
тами і зонами відпочинку. Курортно-рекреаційні регіони виділялися на 
базі найбільш цінних курортно-рекреаційних ресурсів, сконцентрова-
них в межах однотипних природно-географічних систем, які включа-
ють гірські масиви, басейни річок, морські узбережжя. За значимістю 
вони розділялися на регіони союзно-республіканського і республікан-
ського значення. 

 



Научно-технический сборник №76 

 436

 
 

Рис.2 – Основні методологічні підходи у рекреаційному районуванні території України 
 

Окремі дослідники [17] вважають, що сучасні потреби у вивченні 
рекреаційних ресурсів дозволяють виділити на території України вісім 
рекреаційних регіонів (рис.2, В): Донецький, Карпатський, Кримський, 
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Подільський, Поліський, Придніпровський, Слобідський, Чорноморсь-
ко-Азовський, межами яких є як природні рекреаційні умови, так і ад-
міністративно-територіальний поділ. Такий поділ дозволяє виділити 
рекреаційні регіони з відносно однотипним складом  і якістю ресурсів, 
але різноманітними видами рекреаційної діяльності. Оцінка рекреацій-
ного потенціалу регіонів за основними видами рекреації показала, що 
можливості України в цілому перевищують потреби її населення біль-
ше ніж у 1,5 рази. При цьому, рекреаційний потенціал по території 
держави як у географічному аспекті, так і відносно зон концентрації 
населення, розташований нерівномірно. 

У рамках рекреаційного районування доцільно також розглянути 
туристське районування – процес розчленовування території, при яко-
му райони ідентифікуються за наявністю в них особливих рекреацій-
них ознак і виділяються туристські райони, що відрізняються один від 
одного за набором і ступенем чіткості  ознак [14]. У сучасній географії 
розвивається і концепція формування туристсько-рекреаційних систем, 
проектування яких у регіонах базується на виділенні різних компози-
ційних, функціональних і планувальних елементів. Існує тісний зв'язок 
туристських районів різного рангу з туристсько-рекреаційними ком-
плексами (ТРК), які є складними господарствами, куди входять ліку-
вальні і оздоровчі установи, обслуговуючі підприємства і супутні галу-
зі (підприємства торгівлі і громадського харчування, побутові, культу-
рні і спортивні установи, екскурсійні об'єкти, дорожньо-транспортна 
мережа, сувенірне виробництво). 

З метою вдосконалення територіальної організації туристичної 
інфраструктури й рекреаційно-туристичної діяльності в Україні, гру-
пою науковців з Київського університету туризму, економіки і права 
проводяться роботи з розробки макротуристичного районування [18]. 
Вважається, що макротуристичне районування необхідне для кращої 
просторової організації сфери туризму, здійснення політики її регіона-
льного розвитку та удосконалення управління рекреаційно-турис-
тичною діяльністю. Виходячи з вищевказаного, фахівці університету 
туризму виділяють вісім макротуристичних регіонів (рис.2, Г), які 
включають всі адміністративні області України та автономну респуб-
ліку Крим. За основу даного групування областей покладено в окремих 
випадках певні етнографічні мотиви, в інших – чітко адміністративні, 
домінуючі природні умови та виділені просто високоурбанізовані об-
ласті. Такий поділ території чи групування адміністративних областей 
країни можливо має значення для покращення управлінських функцій 
рекреаційно-туристичною діяльністю на рівні держави. Однак він, 
більш за все, потребуватиме утворення додаткових міжобласних стру-
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ктур, які будуть відповідати за даний напрямок розвитку економічної 
діяльності виділених регіонів. 

Щодо можливого покращення просторової організації сфери ту-
ризму, то тут також виникають окремі питання. Просторова структура 
рекреаційно-туристичної сфери має розроблятися для об’єктів на всіх 
ієрархічних рівнях – починаючи від національного, регіонального (об-
ласного), локального та місцевого. Об'єднання адміністративних обла-
стей України в певні групи якщо і повинне відбуватися, то лише теоре-
тично, для відпрацювання науковцями, які оперують значними прос-
торовими утвореннями, окремих методичних підходів до функціона-
льно-просторової організації рекреаційно-туристичних систем у межах 
регіонів (областей), які мають спільні риси: чи за характером розсе-
лення, чи за природними ресурсами і рівнем їх перетворення, чи зна-
ченням у міжнародному розподілі праці, тощо.  

Виходячи з наведених вище положень необхідним, на наш по-
гляд, є проведення районування території України, в процесі якого 
ключовою ознакою має бути прийнятність тих чи інших теоретичних 
типів планувальних структур рекреаційних систем для удосконалення 
просторової структури рекреаційних систем у межах конкретних адмі-
ністративних одиниць (областей) країни. Для вирішення цього питання 
пропонується використання існуючих методологічних особливостей 
районування взагалі та рекреаційного районування зокрема. Виходячи 
з того, що функціонування регіональних рекреаційних систем, як і ба-
гатьох галузей промисловості, є жорстко прив’язаним до природних 
ресурсів території, можна вважати фізико-географічне районування 
базовим для проведення рекреаційного районування території за озна-
кою "характерний тип планувальної структури рекреаційної системи". 
Даний процес має також враховувати особливості адміністративного 
поділу, впливу міст – центрів розселення, поділу території за річкови-
ми басейнами.  

Типи планувальної структури рекреаційних систем є відпрацьо-
ваними в науково-методичній літературі [19, 20]. Так, лінійний (ліній-
но-пунктирний) рекомендується використовувати при розташуванні 
рекреаційних районів на узбережжях морів, прирічкових територіях і 
вздовж транспортних магістралей в природних зонах Степу і Лісосте-
пу, частково в інших природних зонах. Компактний тип рекомендуєть-
ся використовувати у районах з компактними (значними) рекреацій-
ними ресурсами, переважно у зонах Полісся, частково в інших приро-
дних зонах. Променевий тип – при створенні рекреаційних районів у 
моноцентричних групових системах населених місць з рівномірно роз-
поділеними, переважно значними, рекреаційними ресурсами у приро-
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дних зонах змішаних (Полісся) і хвойних лісів, утворюється вздовж 
транспортних магістралей навколо крупних міст. Розосереджений тип 
рекомендується використовувати при формуванні рекреаційних райо-
нів в полі- (рідше в моно-) центричних групових системах населених 
місць з розосередженими (достатніми) природними ресурсами. Диспе-
рсний тип – при утворенні рекреаційних районів у поліцентричних 
групових системах населених місць з обмеженими природними ресур-
сами. 

У цілому, в результаті районування можна отримати на території 
України чотири райони (рис.2, Д), для яких найбільш прийнятними є 
такі типи планувальної організації рекреаційних систем: 1 – район з 
переважанням рекреаційних систем лінійного типу; 2 – район з пере-
важанням компактно-променевого типу; 3 – район з переважанням 
компактних і розосереджених типів; 4 – район з переважанням ліній-
ного і розосередженого типів планувальних структур. 

У загальному розумінні під районуванням розуміється процес ба-
гатофакторного поділу території на множину непересічних цілісних 
районів, що є компактним згущенням деяких вихідних чарунок у прос-
торі. Існує значний доробок районування території України, приклади 
якого можуть взаємно доповнювати один одного при розгляді проблем 
використання і керування територіями на макротериторіальному рівні, 
а також мають враховуватися при рекреаційному районуванні України. 

Рекреаційне районування – це вид функціонального, галузевого 
районування, що відображає тільки один аспект (рекреацію). Головни-
ми ознаками рекреаційного  районування є рівень рекреаційного  осво-
єння території і структура рекреаційних функцій (лікувальна, оздоров-
ча, туристська, екскурсійна). Районування території України, пов’язане 
з рекреаційною функцією, проводилось за тими чи іншими критеріями 
чи показниками на протязі декількох останніх десятиріч. При цьому, 
одні з них виконувались в інших соціально-економічних умовах розви-
тку країни, інші, незважаючи на їх сучасне походження, мають певні 
обмеження щодо їх використання, особливо в процесі вирішення міс-
тобудівних проблем.  

Виходячи з цього, нами запропоновано рекреаційне районування, 
в основу якого покладена природність тих чи інших теоретичних типів 
планувальних структур рекреаційних систем для  удосконалення їх 
просторової структури в межах адміністративних областей країни. У 
результаті такого поділу в межах України виділені чотири райони: 1 – 
район з переважанням рекреаційних систем лінійного типу; 2 – район з 
переважанням компактно-променевого типу; 3 – район з переважанням 
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компактних і розосереджених типів; 4 – район з переважанням ліній-
ного і розосередженого типів планувальних структур. 
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