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Анотація: Підгрунттям розвитку екотуризму є достатня 

забезпеченість краю відповідними рекреаційно-туристичними ресурсами. 

Місцями високої концентрації саме цього виду ресурсів є об’єкти та 

території природно-заповідного фонду.  
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Annotation: In this paper we describe the use of the development of 

recreational potential is a priority strategic areas of Mykolaiv region. Recreation 

tourism resources are concentrated on the natural reserve fund territories. In the 

process of spatial analysis eco-tourism resources allocated 7 Mykolaiv region the 

most attractive sites. 
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Інтенсивний ритм життя, невпинний потік зайвої інформації і зазвичай 

незадовільний стан середовища існування змушують міських мешканців 

шукати недоторкані куточки природи для того, аби відновити моральні та 

духовні сили. Одним із засобів такої рекреації є екологічний туризм. Тобто 

вид туристичної діяльності метою якого є пізнання особливостей мало 



змінених природних та традиційно культурних ландшафтів за умови 

збереження їх різноманіття.  

Для розвитку цього виду туризму Миколаївська область має 

надзвичайно сприятливі передумови: приморське розташування, теплий 

клімат, різноманітну геологічну будову та особливий органічний світ у 

поєднанні з вигідним географічним положенням та наявністю різноманітних 

об’єктів природно-заповідного фонду. 

Забезпечити потреби відпочиваючих можливо за умов визначення 

мережі відповідних маршрутів. Актуальність організації мереж еколого-

туристичних маршрутів на сьогодні полягає в їх потенційному економічному 

та природоохоронному зиску, а також в тому, що вони є чи не єдиним дієвим 

механізмом забезпечення найбільш цікавої і масової форми екологічної 

просвіти. 

Освоєння рекреаційного потенціалу є одним із пріоритетних 

стратегічних напрямів розвитку Миколаївського регіону. Розвиток 

рекреаційної галузі в регіоні визначено прийнятою у 2004 році Програмою 

соціально-економічного розвитку зон відпочинку Чорноморського 

узбережжя Миколаївської області, Програмою розвитку туризму в 

Миколаївський області на 2002-2010 рр., Програмою економічного і 

соціального розвитку Миколаївської області на 2011-2014 роки, 

Розпорядженням Миколаївської обласної державної адміністрації «Про 

основні напрями розвитку туризму в Миколаївській області на 2013 - 2014 

роки». 

Підгрунттям розвитку екотуризму є достатня забезпеченість краю 

відповідними рекреаційно-туристичними ресурсами (РТР). В першу чергу це 

природні ресурси, а саме: ландшафти, компоненти природи, які 

використовуються у сфері рекреації та туризму (геологічні, орографічні, 

гідрологічні, кліматичні, ґрунтово-рослинні, фауністичні). 

Місцями високої концентрації саме цього виду РТР є об’єкти та 

території природно-заповідного фонду (ПЗФ).  



Рекреаційна діяльність в межах територій та об’єктів ПЗФ здійснюється 

з урахуванням вразливості природних комплексів та окремих його 

компонентів, особливо рідкісних та зникаючих видів рослин, тварин, 

рослинних угруповань та типів природних середовищ, що занесені 

відповідно до різноманітних списків охорони національного та міжнародного 

рівня. А також з врахуванням функціонального зонування території установи 

ПЗФ. Для рекреаційного використання виділені  зони: регульованої рекреації, 

стаціонарної рекреації, господарська  (в НПП, РЛП), буферна, антропогенних 

ландшафтів (в БЗ).   

Станом на 01.01.2015 фактична площа природно-заповідного фонду 

становить 75598,69 га, або 3.07 % від території області. Всього створено та 

оголошено 141 заповідний об’єкт, з яких 8 загальнодержавного та 133 – 

місцевого значення. 

Привабливість всієї території області може бути представлена по 

різному, в залежності від рівня її оцінки.  

У процесі просторового аналізу еколого-туристичних ресурсів 

Миколаївської області виділено 7 найбільш привабливих ділянок: 

Кінбурнська, Чорноморсько-Тилігульська, Бузько-Вознесенська, Інгульська, 

Рацинсько-Актовська, Мигійська, Приінгульська. 

Кінбурнська  рекреаційна ділянка охоплює повністю Кінбурнський 

півострів. На території ділянки розташовані такі об’єкти ПЗФ: НПП 

«Білобережжя Святослава»; РЛП «Кінбурнська коса»; Ділянки 

Чорноморського біосферного заповідника «Волижин ліс», о.Довгий, 

о.Круглий  

Чорноморсько-Тилігульська рекреаційна ділянка займає все 

Чорноморське узбережжя Миколаївської області та акваторію 

Тилігульського лиману. Територія ділянки, крім курортних зон, включає в 

себе такі об’єкти ПЗФ: регіональний ландшафтний парк «Тилігульський»; 

місцевий заказник «Аджигол»; Бейкуська затока зі своїми лікувальними 

грязями; острови Березань та Первомайський.  



Бузько-Вознесенська  рекреаційна ділянка розташована в долині р. П. 

Буг, від м. Миколаєва до смт. Олександрівка Вознесенського району. На 

території ділянки розташовані такі об’єкти ПЗФ: заповідне урочище 

«Андріївське»; лісові заказники «Варюшино», «Дорошівка», «Балабанівка»; 

ландшафтні заказники «Новопетрівські плавні», «Петрово-Солониський», 

«Михайлівський степ»; орнітологічний заказник «Бузький»; іхтіологічний 

заказник «Олександрівський»; гідрологічний заказник «Підземне озеро». 

Інгульська рекреаційна ділянка розташована в долині р. Інгул та р. 

Громоклія. Серед об’єктів ПЗФ на території рекреаційної ділянки 

розташовані: природний заповідник «Єланецький степ», ботанічний заказник 

«Михайло-Ларинський», заповідне урочище «Мар’ївське». Інгульська 

рекреаційна ділянка сприятлива для активного, пізнавального, пляжно-

купального відпочинку, збирання та заготівлі грибів, ягід та лікарських 

рослин. 

Рацинсько-Актовська  рекреаційна ділянка знаходиться на перетині 

Братського, Вознесенського та Єланецького районів.  

Мигійська  рекреаційна ділянка розташована в долині р. Південний Буг, 

від с. Мигія до с. Бузьке. На території ділянки розташовані такі об’єкти ПЗФ: 

НПП «Бузький Гард», РЛП «Гранітно-степове Побужжя». 

Результати досліджень просторового перерозподілу туристичної 

привабливості територій можуть стати підґрунтям для розробки логістичної 

схеми еколого-туристичних маршрутів. Також вони дають можливість 

зробити їх максимально насиченими та цікавими, за умов мінімальних витрат 

часу та фінансів. 
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