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ТУРИЗМ В НАЦІОНАЛЬНИХ ПАРКАХ УКРАЇНИ  

ЯК КОНКУРЕНТНИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ 
 

Постановка проблеми. Пошук шляхів активізації 
конкурентоспроможності туристичних можливостей природоохоронних 
територій України. Міжнародний союз охорони природи (МСОП) дає об’ємне 
визначення природоохоронній території, як території або акваторії, що 
призначена для захисту і підтримки біологічної різноманітності та природних і 
пов'язаних із ними культурних ресурсів, захист якої встановлюється законом 
або іншими засобами. МСОП виокремлює шість категорій охоронних 
територій. Українське законодавство визначає типи природоохоронних 
території дещо інакше, хоча і зберігає основні принципи. [1] 

Аналіз останніх досліджень. Питання управління природно-заповідними 
територіями та налагодження співробітництва між Україною та країнами 
Європейського Співтовариства досліджували як вітчизняні, так і зарубіжні 
фахівці: Горлачук В.В., Полякова І.В., Любовець О.М., Січко С.М., Каланчов 
А.О., Фоменко Н.В., Богословська А.В. та інші, 

Формулювання мети та завдань. Метою даного дослідження є аналіз 
стану і можливостей розвитку туризму на об’єктах природно-заповідного 
фонду, зокрема на територіях національних природних парків (НПП),  

Виклад основного матеріалу дослідження. Об’єктом наших досліджень є 
НПП, як території, що об’єднали функції захисту природи і організації 
туристичної діяльності. Для ширшого розкриття суті об’ємної функції і 
визначення цілей та завдань НПП у сфері туризму і відпочинку, ми робимо 
спробу визначити слабкі і сильні сторони їх управління. 

Розглядаючи сильні сторони ми маємо на увазі, насамперед, ті 
характеристики НПП, як установи, так і території, які дають йому певні 
конкурентні переваги в плані сталого розвитку. Відповідно під слабкими 
сторонами ми маємо на увазі ті характеристики, які перешкоджають сталому 
розвитку туризму і територій природно-заповідного фонду в цілому. Створення 
умов для регульованого туризму і відпочинку являє собою комплексну задачу 
та вимагає високого рівня менеджменту в цій сфері економіки. 

За МСОП, національний природний парк – охоронна територія, 
призначена переважно для захисту екосистеми і екологічного туризму. Як 
бачимо, тут туризм є рівноцінною складовою визначення. В Законі ж України 
«Про природно-заповідний фонд України» національні природні парки є 
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природоохоронними, рекреаційними, культурно-освітніми, науково-дослідними 
установами загальнодержавного значення, що створюються з метою 
збереження, відтворення і ефективного використання природних комплексів та 
об'єктів, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, 
наукову, освітню та естетичну цінність. А вже в покладеннях на ці установах 
завданнях поруч із збереженням цінних природних та історико-культурних 
комплексів і об'єктів, є – створення умов для організованого туризму, 
відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з 
додержанням режиму охорони заповідних природних комплексів та об'єктів. 
Наступними функціями парків, відповідно до законодавства, стало проведення 
наукових досліджень природних комплексів, розробка наукових рекомендацій з 
питань охорони навколишнього природного середовища і ефективного 
використання природних ресурсів; проведення екологічної освітньо-виховної 
роботи. [3] 

На наш погляд, туризм в процесі управління діяльністю НПП має 
розглядатись іще як одна з найбільш перспективних галузей місцевої 
економіки, в сталому розвитку якої зацікавлені різні сторони, а саме: органи 
влади і управління різних рівнів, спеціалізовані комерційні структури, а також 
місцеве населення. Таке розуміння туризму має передбачати необхідність більш 
високої координації дій з його розвитку між залученими в цей процес 
сторонами. Метою організації цього процесу має стати реальна можливість 
максимально реалізувати туристський потенціал території і досягти 
сприятливого соціально-економічного результату. 

Національні парки мають можливість впливати на процеси розвитку 
туризму як напрямку своєї діяльності через: 

-  створення умов для розвитку відповідної інфраструктури; 
-  професійний підхід до формування туристського пропозиції НПП; 
- гостинність та забезпечення високого рівня обслуговування 

відвідувачів; 
- активізацію підприємницької активності, насамперед, місцевого 

населення, 
- побудова партнерських відносин зі спеціалізованими комерційними 

структурами, а також з місцевими і регіональними органами влади та 
управління. [4] 

Оскільки розвиток туризму і відпочинку пов'язаний з більш інтенсивним 
природокористуванням, цей процес вимагатиме від НПП більш ефективного 
використання існуючих правових та інших механізмів регулювання своєю 
діяльністю. Регульований туризм і відпочинок в НПП має цілий ланцюг 
сильних і слабких сторін, загроз і можливостей. Зробимо спробу виокремити 
слабкі і сильні сторони організації туризму в НПП. 

Сильні сторони: 
1) Наявність державної установи НПП дає території певні переваги в 

плані сталого розвитку, так як існуючі правові механізми регулювання 
туристичної та іншої господарської діяльності на території НПП сприяють 
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мінімізації негативного впливу туризму на навколишнє середовище, 
гарантуючи тим самим не винищувальне використання ресурсної бази туризму. 

2) Хороша вивченість НПП у відношенні біологічного, ландшафтного та 
культурно-історичного різноманіття служить надійною основою для прийняття 
рішень при плануванні, розвитку та моніторингу туризму. 

3) Туристичні продукти, що створені НПП сприяють диверсифікації 
туристського пропозиції регіону, формуванню центрів регіональної індустрії 
туризму, а при наявності відповідної інфраструктури - розвитку в'їзного 
туризму. 

4) НПП мають штат висококваліфікованих фахівців у сфері науки, 
охорони природи та екологічної освіти; їх знання і досвід, безперечно, є 
затребувані при формуванні турів з відвідуванням НП. Саме НПП мають 
доступ до інформації про унікальних об'єктах території і спостережуваних на 
ній природних явищ, що являє певну цінність для туроператорів, які працюють 
на ринках внутрішнього та в'їзного туризму. 

5) Окремі НПП мають великий практичний досвід в сфері планування 
туризму, обслуговування туристів, а також безпосередньо у сфері 
туроперейтинга. Накопичений досвід сприяє тому, що у керівництва 
національних парків з'являється розуміння специфіки туристської галузі і 
труднощів, пов'язаних з розвитком туризму в конкретному парку. 

6) НПП формують екологічну складову іміджу території і країни в 
цілому. Цей фактор має бути використаний при маркетингу території, окремих 
турів, товарів і послуг у сфері туризму, а також для підвищення доходів 
місцевих виробників. [6] 

На нашу думку власникам, власникам і користувачам земельних ділянок 
в межах територій НПП, які мають обмеження у їх використанні у зв'язку з 
встановленим режимом охорони, мають бути надані податкові пільги в рамках 
законодавства країни і її окремих суб'єктів. 

Ініціативи, що реалізуються через місцеві та регіональні адміністрації, як 
правило, користуються довірою і підтримкою громадськості, місцевого 
населення і підприємців. Високий рівень безробіття при відносно високому 
рівні освіченості населення, яке проживає на території НПП та їх околицях, 
дозволяє шукати кадри для сфери обслуговування туризму на місцях. У межах 
деяких НПП нерідко є унікальні історико-культурні об'єкти регіонального, 
національного, а іноді і світового значення, вже діючі об'єкти туристської 
інфраструктури, і т. д. [2] 

Слабкі сторони: 
1) Відсутній механізм координації дій з розвитку туризму між НПП, 

органами місцевого самоврядування і місцевими жителями, що прямо впливає 
на процеси планування і управління. 

2) Слабка нормативно-методична база туризму і відпочинку позначається 
на ефективності управління в цій сфері, що створює проблеми при 
територіальному плануванні зон туристичного обслуговування, регулювання 
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туристських потоків, видачі ліцензій, дозволів і посвідчень, підписання 
договорів оренди, екологічному моніторингу і т.д. 

3) Відсутність або незадовільний стан туристської інфраструктури на 
територіях НПП є одним з найбільш серйозних перешкод для розвитку 
туризму, так як багато парків виявляються нездатними адекватно контролювати 
процес відвідування туристами та відпочиваючими. 

4) Незадовільним є як кількість об'єктів інфраструктури, так і їх низькі 
споживчі якості, що робить НПП малопривабливими і практично 
неконкурентоспроможними порівняно з національними парками Європи, 
Америки і Африки. 

5) Низьким залишається рівень регіонального і національного маркетингу 
при формуванні туристичного продукту НПП і їх сусідніх територій. 

6) Відсутність договірної культури знижує можливості НПП регулювати 
туристську діяльність і діяльність інших господарюючих суб'єктів на своїй 
території. Це є серйозною перешкодою при залученні професійних профільних 
комерційних структур. Нажаль, на реалізацію завдань щодо створення умов для 
регульованого туризму і відпочинку в НПП з державного бюджету кошти не 
виділяються. У той же час сьогодні НПП отримують від туризму і рекреації 
порівняно низький дохід, що обмежує можливості парку розвивати свою 
територію (облаштування, інформаційну діяльність, екологічну освіту тощо). 
Такі механізми залучення додаткових коштів та інвестицій, як здача в оренду 
земельних ділянок, об'єктів, будівель і споруд, концесія, фандрейзинг 
використовуються недостатньо ефективно. [7] 

Як показує наш практичний досвід, місцеві адміністрації також досить 
неефективно використовують власні ресурси і можливості з метою створення 
умов для розвитку туризму: перспективного планування території, залучення 
інвестицій, розвитку малого і середнього підприємництва, формування 
партнерства з приватним бізнесом, залучення громадськості. Слабка 
підприємницька активність населення у сільській місцевості, відсутність у 
населення стартового підприємницького капіталу гальмує розвиток 
інфраструктури туризму за рахунок місцевих ресурсів і можливостей. 

Можливості: 
Окремі позитивні результати в сфері організації туризму, відпочинку та 

оздоровлення ми вже спостерігаємо в НПП. Наразі це цілковита заслуга 
адміністрацій парків. Природоохоронна робота стає більш широко відомої як на 
національному, так і на міжнародному рівні; 

• збільшується громадська підтримка охорони природи; 
• туризм сприяє більш чіткому розумінню суспільством суті охорони 

природи; 
• туризм сприяє просуванню концепції НПП та популяризації їх цілей в 

суспільстві, підвищує важливість і потрібність всіх природоохоронних 
установ в очах суспільства. [5] 
Висновки. НПП мають всі підстави стати локомотивом створення 

туристичної інфраструктури в нашій Державі.  Наразі, в Україні поширюється 



«Сучасні тенденції розвитку туризму» 

Миколаїв, 2014 рік 62

потужна хвиля патріотичного руху. Території НПП мають широкі можливості 
стати активними осередками руху, надаючи змогу всім охочим, через 
відвідування своїх територій, та сумісній праці на них долучитися до 
організації і створення екологічної безпеки країни. 
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