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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Для піднесення сучасного господарства України варто
залучати ті галузі економіки, які спроможні забезпечити йому стійке зростання.
Саме до таких галузей належить рекреаційно-туристична, ефективний приклад
використання якої має місце у багатьох європейських країнах. Однак на даний
час, якщо її природна компонента є достатньо вивченою і, відповідно, розвиненою, то історико-культурна складова отримала розвиток лише у великих містах
України. Виходячи з цього, під час виявлення особливостей рекреаційних ресурсів, як Волинської області, так й інших регіонів нашої держави, основна увага й
надалі звертається на вивченні природних рекреаційних ресурсів, тому детальний
огляд та подальша оцінка історико-культурних рекреаційних ресурсів (надалі –
ІКРР) області стануть важливою умовою для поступальної динаміки економіки
регіону. Більше того, ІКРР можуть виступати тими цінними рекреаційними
об’єктами, що впливатимуть на формування національної самосвідомості українського суспільства.
Окрім того, у нашій державі історико-культурні об’єкти, як рекреаційні ресурси, практично не оцінені. Зокрема, більшість визначних історико-культурних
пам’яток не включені до туристичних маршрутів, що призводить до їхнього обмеженого використання. Все це відчутно впливає на вітчизняний туристичний
бізнес, який, за прикладом зарубіжних країн, за належної реклами, міг би давати
значний економічний і соціальний ефект.
На розвиток історико-культурної рекреації, головне, впливає рекреаційна
привабливість території, зокрема, наявність ІКРР, їхній стан, цінність та збереженість. Саме останні являють собою історико-культурну спадщину Волинської області. Все ж, варто наголосити, що на території регіону дослідження є невелика
кількість історико-культурних рекреаційних об’єктів (надалі – ІКРО), які підготовлені для відвідування туристів, тому для їхньої популяризації бачиться необхідність поєднувати відомі для широкого загалу пам’ятки архітектури та містобудування (надалі – ПАМ) із невідомими, але цікавими та цінними ІКРР, що знаходяться у сільській місцевості. Це призведе до розширення потенціалу ІКРО і
дасть змогу на перспективу використовувати їх для прокладення територією області історико-культурних туристичних маршрутів.
Зв’язок із науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота пов’язана з науковою темою, що виконувалася на кафедрі фізичної географії,
геоморфології та палеогеографії Чернівецького національного університету імені
Юрія Федьковича «Еволюція та антропогенізація ландшафтів передгірських і гірських територій» (№ державної реєстрації 0111U002505). Внесок автора: розробка методики ретроспективної оцінки та сама ретроспективна оцінка поселень Буковинського Передкарпаття та Верхнього Пруту щодо наявності ІКРР.
Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає у
здійсненні суспільно-географічної оцінки ІКРР поселень Волинської області та
виявленні особливостей їхньої просторової диференціації. Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:
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 проаналізувати методологічну та методичну основи поняття «історикокультурні рекреаційні ресурси», їхню класифікацію та особливості дослідження;
 виявити ретроспективно-географічні особливості утворення і розвитку поселень Волинської області як часово-просторового тла для формування ІКРР;
 з’ясувати компонентну структуру ІКРР поселень Волинської області;
 запропонувати кількісні показники оцінки потенціалу ІКРР Волинської
області та визначити їхнє територіальне поширення;
 установити забезпеченість ІКРР адміністративних районів Волинської області;
 дослідити населені пункти та оцінити потенціал їхніх ІКРР;
 здійснити історико-культурне рекреаційне районування Волинської області;
 виявити території пріоритетного розвитку історико-культурної рекреації у
Волинській області.
Об’єктом дослідження виступають історико-культурні рекреаційні ресурси
населених пунктів Волинської області.
Предметом дослідження є ретроспективно-географічні особливості поселень, компонентна структура, оцінка, особливості використання та територіальна
диференціація їхніх історико-культурних рекреаційних ресурсів.
Методологічна основа та методи дослідження. Методологічною основою
дисертаційного дослідження стали сучасні положення теорії суспільної географії
та регіоналістики, теоретичні та прикладні розробки відомих вітчизняних і зарубіжних вчених у галузі географії, ретроспективної географії, рекреаційної географії,
туристичного краєзнавства, зокрема, О.Бейдика,
В.Джамана,
Ф.Заставного, О.Заставецької, М.Крачила, В.Круля, С.Кузика, О.Любіцевої,
П.Масляка, В.Мацоли, К.Мезенцева, Л.Нємець, Я.Олійника, І.Ровенчака,
В.Руденка, І.Смаля, О.Топчієва, О.Шаблія, В.Яворської та інших.
Під час дослідження використовувалися як загальнонаукові, так і конкретнонаукові методи. З-поміж загальнонаукових були задіяні методи синтезу, аналізу,
літературний, узагальнення тощо, а серед конкретно-наукових – діахронічного,
синхронного, рейтингового аналізу, порівняння, районування, типізації, картографічний, ретроспективно-часового аналізу тощо.
У роботі використані дані Головного управління статистики у Волинській
області, державного реєстру нерухомих пам’яток України та матеріали різноманітних археологічних джерел.
Наукова новизна отриманих результатів. Відповідно до мети дисертаційної роботи наукові результати, що отримані нами і складають предмет захисту,
полягають у наступному:
вперше:
 виявлені особливості утворення і розвитку поселень Волинської області
та установлені етапи їхнього виникнення;
 з’ясоване просторове поширення усіх типів ІКРР для Волинської області;
 обчислений сумарний потенціал ІКРР Волинської області;
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 виділені одиниці історико-культурного рекреаційного районування та території пріоритетного розвитку історико-культурної рекреації Волинської області;
удосконалено:
 методику кількісного оцінювання потенціалу ІКРР регіону;
отримали подальший розвиток:
 дослідження теоретико-методичних основ вивчення ІКРР регіону;
 аналіз компонентної структури ІКРР регіону;
 методика визначення щільності історико-культурних рекреаційних пам’яток;
 виявлення історико-культурного рекреаційного потенціалу населених
пунктів.
Практичне значення отриманих результатів. Результати дисертаційного
дослідження можуть бути використані Волинською обласною державною адміністрацією при розробці планів розвитку історико-культурної рекреації в регіоні, в
обласних програмах розвитку туризму, а також туристичними підприємствами
регіону для створення історико-культурних туристичних маршрутів. Матеріали
дисертації є важливими для вироблення перспективних планів розвитку історикокультурної рекреації у Волинській області.
Теоретичні положення, конкретні методики і рекомендації дисертації використовуються в навчальному процесі географічного факультету Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича при викладанні дисциплін:
«Краєзнавство», «Теорія і методологія географічної науки», «Рекреаційна географія», «Географія туризму», «Туризм і краєзнавство» (акт впровадження від
20.01.2016 р. № 11/40-165).
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною науковою працею, в якій висвітлені ідеї щодо вивчення ІКРР Волинської області.
Отримані науково-практичні результати, що висвітлені у дисертації, належать
автору. Використані положення інших авторів мають відповідні посилання.
Апробація результатів дисертації. Основні науково-теоретичні та практичні положення дисертації доповідалися і були апробовані на міжнародних наукових конференціях: студентів, аспірантів і молодих вчених «Географія, геоекологія,
геологія: досвід наукових досліджень» (11-14 травня 2011р., м. Дніпропетровськ);
«Рекреаційний потенціал Прикарпаття: історія, сучасний стан, перспективи» (1921 жовтня 2011 р., мм. Івано-Франківськ-Яремче); «Еволюція та антропогенізація
ландшафтів передгірських та гірських територій» (31 травня – 2 червня 2012 р.,
м. Чернівці); присвяченій 130-річчю географії у Львівському університеті «Географічна наука і практика: виклики епохи» (16-18 травня 2013 р., м. Львів); міжнародних науково-практичних конференціях: студентів, аспірантів та молодих
науковців «Регіон-2013: суспільно-географічні аспекти» (18-19 квітня 2013 р.,
м. Харків); присвяченій 25-річчю кафедри географії України та регіоналістики і
80-річчю з дня народження проф. Я.Жупанського «Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика» (9-11 жовтня 2014 р., м. Чернівці); присвяченій 80-річчю кафедри соціально-економічної географії і регіонознав-
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ства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна «Регіон-2014:
стратегія оптимального розвитку» (6 листопада 2014 р., м. Харків); науковопрактичній конференції молодих науковців, аспірантів та студентів з міжнародною участю «Регіон-2011: суспільно-географічні аспекти» (м. Харків, 14-15 квітня 2011 р.), VII Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні тенденції наукової парадигми економіко-географічної освіти України» (8 грудня 2011 р.,
м. Донецьк).
Публікації. За темою дисертації опубліковано 18 наукових праць загальним
обсягом 8,98 друк. арк. (у тому числі 6,73 друк. арк. авторських), з них 7 статей у
фахових виданнях (4 одноосібних), 1 – в інших виданнях, 9 – у матеріалах і тезах
конференцій, 1 – в іноземних виданнях.
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох
розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг роботи складає 311 сторінок (основна текстова частина – 157 с.). Робота містить 15
таблиць, 26 рисунків (із них 25 картосхем) і 28 додатків (із них 12 картосхем).
Список використаних джерел налічує 152 найменування.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У першому розділі роботи – «Теоретико-методичні основи дослідження
історико-культурних рекреаційних ресурсів регіону» розглядаються методологічні та теоретико-методичні основи дослідження ІКРР Волинської області, їхня класифікація та особливості оцінювання.
Під ІКРР розуміються пам’ятки історії та культури, які створені людиною та
мають суспільно-виховне значення, становлять пізнавальний інтерес і можуть
використовуватися у туристичній діяльності для задоволення духовних потреб
населення. Левову їхню частку складають об’єкти культурної спадщини. За генезисом дані ресурси поділяються на матеріальні і духовні, за рухомістю – на рухомі і нерухомі, а за видом об’єктів споглядання – на пам’ятки археології, ПАМ,
пам’ятки історії, пам’ятки монументального мистецтва, подієві ресурси та музеї.
Виходячи із видів ІКРР, виділяються й різні види туризму, зокрема: археологічний,
сакральний (у тому числі паломницький), замковий, історичний, подієвий тощо.
У роботі проаналізовано чимало методик для оцінювання ІКРР. Вони висвітлені у працях О.Любіцевої, О.Бейдика, К.Кілінської, Т.Скутар, М.Крачила,
Ж.Бучко, В.Явкіна, В.Руденка, І.Смаля, С.Дутчак, С.Кузика, В.Мацоли,
В.Івануніка та ін. Загалом, оцінювання ІКРР визначає доцільність використання
того чи іншого історико-культурного ресурсу та залучення його до туристичних
маршрутів. Через неповну оцінку у туризмі використовуються переважно ІКРР
міських населених пунктів, тому розробка методики їхньої оцінки є важливим
завданням для залучення більшої кількості ресурсів і розвитку історикокультурної рекреаційної мережі.
Через нерівномірність розміщенням ІКРР територією Волинської області та
наявність визначних пам’яток у сільській місцевості була запропонована методика районування ІКРР з виділенням його основних таксономічних одиниць – локальних і площинних. До перших віднесемо: історико-культурний рекреаційний
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пункт – ІКРПн та історико-культурний рекреаційний центр – ІКРЦ, а до других –
історико-культурний рекреаційний кущ – ІКРК, історико-культурний рекреаційний вузол – ІКРВ, історико-культурний рекреаційний район – ІКРРн.
Основою районування виступатимуть найменші його одиниці, а через те, що у
населених пунктах області кількість пам’яток дуже відрізняється, то варто виділити
ІКРПн першого (з 1 історико-культурною пам’яткою) – ІКРПн1 та другого (із 2) порядків – ІКРПн2, а ІКРЦ – першого (3-6 пам’яток), другого (7-9), третього (10-12), четвертого (13-22) та п’ятого (≥23) порядків – відповідно, ІКРЦ1, ІКРЦ2, ІКРЦ3, ІКРЦ4,
ІКРЦ5. Локальні осередки (ІКРПн і ІКРЦ) об’єднуються у територіальні одиниці історико-культурного рекреаційного районування (ІКРК, ІКРВ та ІКРРн). Як і для локальних, так і для територіальних одиниць районування, доцільно виокремлювати
останні першого, другого та третього порядків.
Виходячи з особливостей територіальних одиниць історико-культурного районування, при їхньому виділенні до уваги бралися значення площі території, кількості населених пунктів, що їх формують та людності. Отже, під історикокультурним рекреаційним районом різного порядку розуміються ті територіальні
утворення, які складаються із ≥9 поселень із площею ≥30,1км2. Території, площа
яких складала 15,1-30,0 км2, а чисельність поселень перебувала в інтервалі 48 од., означуються історико-культурними рекреаційними вузлами. Історикокультурним рекреаційним кущем ставала територія у складі 3 населених пунктів
із площею ≤15,0 км2. При класифікації територіальних утворень на порядкові
одиниці основу складало співвідношення точкових одиниць вищого та нижчого
рангів.
Другий розділ «Ретроспективно-географічні особливості утворення і розвитку поселень Волинської області як часово-просторового тла для формування історико-культурних рекреаційних ресурсів» присвячений динаміці
становлення поселенської мережі області від палеоліту до сьогодення, характеристиці етапів утворення населених пунктів (надалі – н.п.), аналізу щільності утворених поселень за етап у межах адміністративних районів.
Сьогодні на території Волинської області налічується 1087 н.п., 385 з яких
містять археологічні старожитності, що складає 35,4%. Тривалий час формування
поселенської мережі поділений на 17 етапів: І – палеоліт (до 10 тис. р. до н.е.), ІІ
– мезоліт (8300-5000 рр. до н.е.), ІІІ – V тис. до н.е., ІV – ІV тис. до н.е.; V –
ІІІ тис. до н.е.; VI – ІІ тис. до н.е.; VII – І тис. до н.е.; VIII – 0-V ст. н.е.; IX – VІІХ ст.; X – Х-ХІ ст.; XI – ХІІ-ХІV ст.; XII – ХV ст.; XIII – XVI ст.; XIV – XVІI ст.;
XV – XVIІІ ст.; XVI – ХІХ ст.; XVIІ – ХХ-ХХІ ст.
Упродовж усіх 17 етапів Волинську область заселяли носії різноманітних археологічних культур. Все ж, тут виділилися V та VІІІ етапи, коли впродовж їхнього тривання, зафіксоване перебування мешканців 5 археологічних культур, у
кожному. Найменше число первісних спільнот, за всі етапи утворення населених
пунктів, мало місце під час ІІІ та ІХ етапів – по 2.
Найбільша кількість новопосталих н.п. зафіксована за час ХІІІ етапу – 289, що
склало 26,6% від усіх, які існують натепер та впродовж VI – 97 поселень, або 8,9%
від їхньої сьогоднішньої кількості. Протягом XVIст. виділилися Ковельський та Ту-

6
рійський райони, на теренах яких відзначене виникнення, відповідно, 38 і 44 піонерних поселень. Натомість, у ІІ тис. до н.е. уваги заслуговує Маневицький та Рожищенський райони, на землях яких виникло, відповідно, 14 та 12 первісних н.п.
З-поміж усіх 17 етапів утворення н.п. Волинської області лише під час трьох (VI,
XIII та XVIІ) були задіяні всі 16 адміністративних районів. Проте впродовж VII та XI
етапів новопосталі поселення з’явилися у межах, відповідно, лише 2 та 4 районів.
Виходячи із сучасної поселенської мережі адміністративних районів, лише у
Ківерцівському та Старовижівському районах були виявлені майже всі н.п., відповідно, 74 з 75 та 46 з 47. Натомість, найменша кількість досліджених поселень
має місце у Шацькому районі, а саме – 16 із 31.
Щільність утворених поселень за всі етапи коливалася у межах від 0,04
од./100 км2 до 3,65 од./100 км2, а її пересічна величина склала 0,27 од./100 км2.
Найвища щільність поселень була зафіксована під час XIII етапу, де виділилися
Турійський та Локачинський райони із, відповідно, 3,65 та 3,23 од./100 км2.
У третьому розділі «Суспільно-географічна оцінка історико-культурних
рекреаційних ресурсів та їхнє використання» охарактеризовані ІКРР, здійснений рейтинговий аналіз за їхніми окремими видами та виявлений їхній сумарний
потенціал.
За даними Держкомзему України у структурі земельних угідь Волинської
області землі історико-культурного призначення займають 300,6 га, що становить
0,11% до загальної площі всіх земель регіону. В області налічується 1538 історико-культурних пам’яток, що внесені до державного реєстру нерухомих пам’яток
України, з яких 237 мають національне значення. Проте, з-поміж них найбільша
кількість припадає на пам’ятки історії (860 од. або 55,9%), які не мають рекреаційної цінності. Друге місце посідають ПАМ, яких у межах області зафіксовано
495, причому 213 із них мають національне значення, що становить 89,9% від
усіх таких об’єктів. І лише 150 од. археологічної спадщини та 33 монументального мистецтва охороняються державою.
На території Волинської області серед пам’яток археології представлені
об’єкти різних часових епох, але найціннішими будуть знахідки часів появи людини. Скажімо, із палеолітичних старожитностей до об’єктів археологічної спадщини
зараховане лише с. Любязь Любешівського району. Мезолітичні пам’ятки на терені
області представлені у Маневицькому районі у сс. Мала Осниця й Серхів. З
пам’яток неолітичної доби лише одне має туристичну привабливість (с. Розничі
Маневицького району). Старожитності часів бронзи мають місце лише у Горохівському (сс. Ощів, Скобелка, Терешківці) та Маневицькому (с. Нічогівка) районах. Ранньозалізний вік представлений арефактами у Ківерцівському (сс. Веснянка і Пальче)
та Маневицькому (с. Семки) районах. Найзбереженішими виступають пам’ятки давньослов’янського та ранньосередньовічного часів, які знаходяться у сс. Зимне Володимир-Волинського, Довгів, Іванівка, Журавники, Колмів Горохівського, Великий Обзир, Стобихва Камінь-Каширського та м-ку Головне Любомльського районів.
Найпізніший археологічний період, що припадає на часи Київської Русі та
Волинського князівства, представлений найбільшою кількістю пам’яток, а саме:
127 давньоруськими містами, городищами та давньоруськими селищами. Ймові-
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рно, причиною цього є їхня найкраща збереженість, адже вони є «наймолодшими». До них відносяться 50 н.п. на теренах усіх, окрім Шацького, районів, зокрема: мм. Устилуг, Володимир-Волинський, с. Зимне Володимир-Волинського,
м. Берестечко, сс. Борисковичі, Перемиль Горохівського, Заставне, Лежниця, Литовеж Іваничівського, м. Камінь-Каширський однойменного району,
сс. Городище, Звірів, Одеради, Човниця Ківерцівського, Мельниця, Старі Кошари, Кривлин, Радошин Ковельського, м-ко Локачі, с. Затурці Локачинського,
м-ко Торчин, сс. Білосток, Горзвин, Городище, Коршів, Усичі, Шепель Луцького,
Ветли Любешівського, м. Любомль, сс. Гуща, Новоугруське Любомльського, Гораймівка, Городок, Комарове, Копилля, Майдан-Липненський, Новосілки, Семки,
Старий Чорторийськ, Старосілля, Четвертня, Чорниж, м-ко Колки Маневицького,
м-ко Ратне, сс. Любче, Навіз та Сокіл Рожищенського, Текля та Яревище Старовижівського, Новий Двір Турійського районів.
Археологічні пам’ятки доволі нерівномірно роззосереджені по території Волинської області. Переважна більшість адміністративних районів (11) має малу їхню
кількість, а саме: до 10 одиниць. 11 пам’яток є на території Камінь-Каширського району, 14 – Ківерцівського та 23 – Маневицького. Найбільшу кількість пам’яток археології, що охороняються державою, має Горохівський район – 55 одиниць.
Для детальнішого територіального аналізу розміщення як, загалом, історикокультурних пам’яток, так і, зокрема, всіх типів пам’яток на території Волинської
області, використаний показник кількості пам’яток (Пк.п.) на одиницю площі (на
100 км2) у межах адміністративних районів та міст обласного значення (окрім
Нововолинська). Також задля якіснішого оцінювання ІКРР та їхніх видів був задіяний показник забезпеченості населення пам’ятками (од./10000 ос.) у межах
адміністративних районів та міст обласного підпорядкування. Так, пересічною
величиною насиченості пам’ятками археології в регіоні є значення, що сягнуло
0,47 од./100 км2. Найбільша щільність пам’яток є у м. Володимирі-Волинському
(13,7 од./100 км2) та Горохівському районі (4,84), а найменша – у КаміньКаширському (0,06) та Турійському (0,08) районах.
Значення показника забезпеченості населення пам’ятками археології у Волинській області коливаються у межах 0,19-9,63 од./10000 ос., пересічне їхнє значення
становить 1,2 од./10000 ос. Найзабезпеченішим ними є Горохівський (9,63), а найменш забезпеченим – Ратнівський (0,19) райони. Виходячи із рейтингового аналізу, найкращу загальну забезпеченість пам’ятками археології мають Горохівський,
Маневицький та Іваничівський райони, а найгіршу – ті адміністративні одиниці, в
яких немає пам’яток археології – Шацький район та мм. Луцьк і Ковель.
На території Волинської області із п’яти відомих за археологічними знахідками
замків-фортець (Володимирський, Луцький, Окольний, Радзивіллів та Ратнівський)
збереглися лише три – Любарта або Луцький, Окольний і Радзивіллів у м-ку Олика
Ківерцівського району. Замки зводилися або на території старих міст, або поряд із
ними розбудовувалися нові, що збільшувало їхню оборонну здатність.
Одними із найпоширеніших історико-культурних рекреаційних атракцій регіону є сакральні пам’ятки, бо вони фіксуються у переважній більшості н.п. Їхньою основою є архітектурні споруди (церкви, костели, синагоги), що вказує на
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їх підпорядкованість архітектурним пам’яткам. Дещо меншу роль тут відіграють
пам’ятки церковного (культового) походження.
Найдавніші, найзбереженіші і найпривабливіші сакральні споруди знаходяться у великих містах. На території Волинської області такими є Луцьк та Володимир-Волинський. Окремої уваги заслуговують і пам’ятки дерев’яного сакрального зодчества, які зустрічаються, головне, у сільських н.п. Зокрема, у Луцьку
найціннішими сакральними об’єктами виступають кафедральний собор святих
апостолів Петра і Павла з монастирем єзуїтів та підземеллями, комплекс монастиря та костелу Святого Хреста бернардинів, монастир єзуїтів (монастир, Петропавлівський костел, келії та дзвіниця), монастир домініканців, Покровська церква, монастир шариток, монастир бригідок, лютеранська кірха та кафедральний
храм Івана Богослова. У Володимирі-Волинському мають місце СвятоУспенський собор, Василівський храм (ротонда), костел святих Якима й Анни,
Миколаївська церква і кафедральний собор Різдва Христового. Також тут слід згадати Георгіївську церкву в м. Любомлі.
З-поміж сільських поселень найбільшої уваги заслуговує відомий для широкого
загалу Святогірський Успенський монастир у с. Зимне Володимир-Волинського району. Таку ж цінність для розвитку паломницького туризму мають Свято-Успенський
чоловічий монастир у с. Низкиничі Іваничівського району та Миколаївський монастир у с. Жидичин Ківерцівського району. Варто відзначити, що у кожному регіоні
України будівництво сакральних споруд, особливо дерев’яних, мало свій територіальний характер. Так, безверхий поліський тип є найстарішим типом волинського
храму у вигляді хати (сс. Вербка та Гішин Ковельського району). Одно- або триверхий волинський є найпоширенішим серед волинських церков. Зокрема, за одноверхим типом споруджені церкви у сс. Качин, Хотешів Камінь-Каширського та Лудин
Володимир-Волинського районів. Прикладом трьохверхої церкви є Михайлівська церква у с. Липне Ківерцівського району. Хрещатий волинський тип представлений у
сс. Дроздні Ковельського та Михалє Іваничівського районів. Латинізований тип з однією чи двома вежами став популярний при будівництві церков після Берестейської
унії (с. Осівці Камінь-Каширського району).
На території області є ще споруди, що відносяться до ПАМ і не є культовими. Ними можна вважати 4 палаци вельмож, зокрема, палац Браницьких у Любомлі, палац Мйончинських у Лукові Турійського, палац Плятерів у Берестечку Горохівського та палац Вільгів у Голобах Ковельського району.
ПАМ розповсюджені по території всіх адміністративних районів області.
Пересічне значення їхньої насиченості сягає 3,57 од./100 км2. Найбільша щільність ПАМ має місце у мм. Володимир-Волинському (158 од./100 км2), Луцьку
(202) та Ковелі (117), а найменша – у Любешівському та Маневицькому районах,
відповідно, 0,62 та 0,97 од./100 км2. Значення забезпеченості населення ПАМ в
області коливаються від 2,44 до 9,28 од./10000 ос., а її пересічною величиною є
7,2. Найкращу забезпеченість населення мають жителі м. Володимир-Волинський
(8,85 од./10000 ос.) та Горохівського (9,28) району, а найгіршу – Любешівського
(2,4) та Камінь-Каширського (3,07) районів. За рейтинговим аналізом ПАМ найкращу загальну забезпеченість ними мають мм. Луцьк і Ковель та Ківерцівський
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район, а найгірші її значення спостерігаються – у Любешівському, КаміньКаширському та Ратнівському районах.
Пам’ятки історії є найчисельнішими, бо вони наявні у переважній більшості
н.п. Зокрема, ними виступають меморіальні комплекси, могили воїнів та пам’ятники історичним постатям. Так, до найцінніших відносять меморіальні комплекси «Вічна слава» та «Жертвам фашизму» у Луцьку та Володимирі-Волинському,
відповідно, будинок у якому жив і працював І.Стравинський (1907-1908 рр.) в
Устилузі Володимир-Волинського району, місце бою армії Б.Хмельницького з
польсько-шляхетським військом у 1651 р. у с. Піски Горохівського району, садиба поетеси Лесі Українки (др. пол. XIX ст.) у с. Колодяжне Ковельського району,
садиба родини Липинських (1882 р.) у с. Затурці Локачинського району та інші.
Пересічною величиною насиченості пам’ятками історії у Волинській області
є значення Пп.і., що сягнуло 6,3 од./100 км2. Найкращі показники щільності мають
міста обласного значення – Володимир-Волинський (88,2 од./100 км2), Луцьк
(76,2) та Ковель (42,6), а найменші – Ратнівський (2,5) та Любешівський (2,6) райони. Середнє значення забезпеченості населення пам’ятками історії склало
9,38 од./10000 ос. Найбільшою забезпеченістю виділяються Турійський та Ковельський райони – відповідно, 26,8 та 17,4 од./10000 ос., натомість, найменшою –
міста Луцьк (1,53), Володимир-Волинський (3,92) та Ковель (3,01). Виходячи із
рейтингового аналізу пам’яток історії, найкраще, загалом, забезпеченими ними є
Турійський та Ковельський райони, а найгірше – Ратнівський та Любешівський.
Із 19 адміністративно-територіальних утворень області пам’ятки монументального мистецтва та подієві ресурси присутні на теренах 15 (окрім КаміньКаширського, Локачинського, Любешівського та Старовижівського) районів. У
переліку цих пам’яток знаходяться лише високохудожні твори скульптури, зокрема,
здебільшого, Т.Шевченку, Лесі Українці, Б.Хмельницькому та іншим. Щодо фестивального туризму, то столицею його розвитку на Волині є Луцьк, де щорічно відбувається декілька фестивалів, які відображають волинську історію, традиції, легенди.
Виходячи з цього, пересічне значення насиченості пам’ятками для даного типу
становить 0,25 од./100 км2. Найбільшу їхню щільність мають мм. Луцьк та Ковель
із величинами, відповідно, 26,2 та 2,13 од./100 км2. Натомість, найкраще забезпечені пам’ятками монументального мистецтва та подієвими ресурсами мешканці
Ковельського (1,4 од./10000 ос.) та Володимир-Волинського (1,06) районів, при
середньому значенні 0,4. Рейтинговий аналіз показав, що, загалом, найзабезпеченішими пам’ятками монументального мистецтва та подієвими ресурсами є Ковельський та Володимир-Волинський райони і м. Луцьк.
Музеї є одними із найзадіяніших туристично-рекреаційних ресурсів, бо вони
зберігають інформацію про побут, історію, культуру і звичаї народу та мають кваліфікованих працівників, які можуть туристу, цікаво й достовірно, донести інформацію.
Найкраща насиченість музеями спостерігається в містах обласного значення, зокрема,
Луцьку – 54,8 од./100 км2, Володимирі-Волинському – 5,9 та Ковелі – 5,1, а найгірша
– у Маневицькому (0,04) та Ковельському (0,05) районах. Найзабезпеченіше музеями
є населення м. Луцька (1,1 од./10000ос.) та Ківерцівського (0,6) району, а погану забезпечність ними мають м. Ковель (0,15) та Камінь-Каширський (0,16) район.
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Рис. 1. Сумарний потенціал історико-культурних рекреаційних ресурсів поселень Волинської області
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Рис. 2. Території пріоритетності розвитку історико-культурної рекреації
та історико-культурні ареали Волинської області
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Виходячи із рейтингового аналізу, найкраща загальна забезпеченість музеями
спостерігається у м. Луцьку, Ківерцівському та Іваничівському районах, а найменша – у Камінь-Каширському, Маневицькому та Ратнівському.
Виходячи із сумарного рейтингу ІКРР (див. рис. 1), їхня найкраща забезпеченість відзначається для Горохівського (21 бал), Іваничівського (28) та Ківерцівського (29) районів. Натомість, найгірше забезпеченіші ними Камінь-Каширський
(77), Ратнівський (83,5) та Любешівський (79) райони.
У четвертому розділі «Територіальна диференціація та потенціал історико-культурних рекреаційних ресурсів Волинської області» висвітлюється
історико-культурний рекреаційний потенціал міських та сільських поселень, історико-культурне рекреаційне районування Волинської області, виділення територій пріоритетного розвитку та ареалів найбільшого скупчення історикокультурних одиниць.
ІКРР представлені у всіх типах населених пунктів. З-поміж них виділяються міста області, в яких знаходиться найбільша кількість цінних архітектурних об’єктів, а
також археологічних пам’яток. Ці поселення називають історичними містами, до
яких, насамперед, відносяться давні міста регіону, що впродовж тисячоліть нагромаджували у собі інформацію про життя і побут корінного населення. Такими є Луцьк,
Володимир-Волинський та Любомль, де мають місце найцінніші та найпривабливіші
рекреаційні об’єкти регіону. У двох перших наявні історико-культурні заповідники,
зокрема, у Луцьку заснований у 1985 р. історико-культурний заповідник «Старий
Луцьк», а у Володимирі-Волинському – у 2003 р. «Стародавній Володимир».
Серед містечок слід надати першість Олиці Ківерцівського району, а з-поміж
сільських поселень виділяються сс. Зимне Володимир-Волинського району, Затурці та Киселин Локачинського, Низкиничі Іваничівського. Рекреаційні об’єкти сіл
переважно представлені сакральними об’єктами, зокрема, цінними для іноземного туриста дерев’яними храмами.
На території Волинської області мають місце 248 ІКРПн1, 153 ІКРПн2, 145
ІКРЦ1, 16 ІКРЦ2, по 4 ІКРЦ3 і ІКРЦ4 та 3 ІКРЦ5. З-поміж 248 виокремлених нами
ІКРПн1 лише 44 мають ПАМ і 26 – пам’ятки археології, решта (178 од.) володіють
пам’ятками історії. ІКРПн1 з пам’ятками історії присутні на теренах усіх, окрім
Старовижівського, районах, ІКРПн1 з пам’ятками археології у 11 районах (Маневицькому,
Горохівському,
Ківерцівському,
Іваничівському,
КаміньКаширському, Ковельському, Луцькому, Любешівському, Любомльському, Рожищенському та Старовижіському), ІКРПн1 з ПАМ на теренах 13 районів, окрім
Любешівського, Старовижівського та Шацького, ІКРПн1 з пам’ятками монументального мистецтва лише у Володимир-Волинському районі.
Менше населених пунктів формують ІКРПн2 – 153 од. Так, 66 із них виникли
на основі пам’яток історії й присутні на теренах всіх адміністративних районів області. ІКРПн2, які мають або лише ПАМ, або лише пам’ятки археології, налічується
13 і знаходяться вони у Горохівському, Іваничівському, Луцькому та Маневицькому районах. ІКРПн2, що мають у своєму складі одну пам’ятку історії й або
ПАМ, або пам’ятку археології зафіксовано найбільше – 71, вони, як і «історичні»,
мають місце у всіх адміністративних районах області.
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До ієрархічно вищої ланки локальних історико-культурних рекреаційних одиниць районування відносяться ІКРЦ1, яких на території області налічується 145.
Різнотипових ІКРЦ1 тут нараховується 64 і розташовуються вони на теренах усіх,
окрім Любешівського, районів. «Історичних» тут є 75 на теренах усіх адміністративних районів. ІКРЦ1 з винятковою наявністю ПАМ та пам’яток археології виділяється лише 6 і зосереджені вони на території Горохівського (5 од.) та Іваничівського (1 од.) районів. До ІКРЦ2 відносяться 16 населених пунктів у межах 12 районів, зокрема, Володимир-Волинського, Горохівського, Камінь-Каширського, Ковельського, Локачинського, Любешівського, Любомльського, Маневицького, Ратнівського, Рожищенського, Турійського та Шацького. Натомість ІКРЦ3 та ІКРЦ4
тут зафіксовано по 4 у Володимир-Волинському, Іваничівському, Ковельському і
Маневицькому районах перші та Горохівському, Ківерцівському та КаміньКаширському та Любомльському – другі. Проте найбагатшими на рекреаційні
об’єкти є поселення, які за нашим районуванням відносяться до ІКРЦ5. Ними виступають три найвизначніших у сфері історико-культурного туризму населені
пункти – мм. Луцьк, Володимир-Волинський та Ковель.
З площинних одиниць історико-культурного рекреаційного районування на
території Волинської області мають місце 70 історико-культурних територіальних
утворень, з-поміж яких виокремлюються 15 районів, 24 вузла та 31 кущ. Так, до
ІКРК1 слід зарахувати 6 таких територій – Скригівський, Ворончинський, Промінський, Грабівський, Кортеліський та Бірківський. До ІКРК2 відносяться 18 територіальних утворень. Зокрема, ними є Красноставський, Перемильський, Локачинський, Затурцівський, Пожарківський, Цуманський, Білостоківський, Купичівський,
Піщанський, Судченський, Великоглушівський, Мильцівський, Великообзирський,
Рокитненський, Доротищенський, Пісочненський, Дубовський та Старомосирський. Вони становлять 25,71% усіх територіальних виділів історико-культурного
районування області. ІКРК3 налічується 7, а саме: Зимненський, Берестечківський,
Олицький, Луківський, Головнянський, Велимченський та Четвертнянський.
До ієрархічно вищих за рангом одиниць віднесемо Володимир-Волинський, Литовежський, Городинівський, Щуринський, Рожищенський, Пальчівський, Човнинський, Воротнівський, Любомльський, Ратнівський, Любешівський, Хотешівський, Камінь-Каширський та Нічогівський ІКРВ1, що становлять 21,43% від усіх територіальних утворень. На території Волинської області організувалося 7 ІКРВ2. Зокрема, до
них можна зарахувати Сокільський, Звірівський, Торчинський, Світязький, Заболотівський, Пнівнянський та Смідинський вузли. З-поміж ІКРВ у регіоні найменшу кількість має найвища за ієрархією його складова – ІКРВ3. Таких територіальних утворень зафіксовано лише 3 (Іваничівський, Коршівський та Маневицький).
Найбільшою територіальною одиницею районування виступають ІКРРн. Так,
до ІКРРн1 належать 7 виділів, зокрема, Микулиничівський, Хмелівський, Низкиницький, Ватинський, Радехівський, Жашковичівський та Чорнижський. Виділені
Милятинський, Горохівський, Борочиченський, Старовижівський та Колківський
одиниці історико-культурного районування виступають як ІКРРн2. Найвищих в
ієрархії одиниць історико-культурного районування Волинської області – ІКРРн3
є 3. До них віднесемо Луцький, Обенижівський та Ковельський райони.
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Виходячи з історико-культурного районування, були виділені 28 територій
пріоритетного розвитку. Ними виступатимуть ті одиниці районування, сума рейтингових балів яких вища пересічного значення для регіону (233,3 балів). З-поміж
них виділяються 10 ІКРК, 9 ІКРВ та 9 ІКРРн. Територій першого рівня пріоритетності тут налічується 7, до територій другого рівня пріоритетності віднесемо 8
територіальних одиниць, а третю та четверту пріоритетність мають, відповідно 5
та 8 (див. рис. 2).
На основі здійсненого районування та з урахуванням територій пріоритетного розвитку, були визначені території найбільшого скупчення історикокультурних рекреаційних одиниць (див. рис. 2). Ними виступають ареали згуртування історико-культурних рекреаційних територій різних рівнів пріоритетності.
Таких територіальних утворень було виділено шість. Зокрема, КовельськоОбенижівський, який займає західно-центральну територію Волинської області,
Колківсько-Сокільський знаходиться на центральному сході регіону, ВолодимирВолинський та Милятинсько-Микулиничівський займають південний захід, Луцький - центральний південь та Олицький – крайній південний схід.
ВИСНОВКИ
1. ІКРР є пам’ятки матеріальної та духовної культури, що мають рекреаційну
цінність і привабливість. З-поміж різних підходів до класифікації ІКРР виділяються наступні: за генезисом, за рухомістю, за рівнем організації об’єктів для показу. До ІКРР віднесемо пам’ятки археології, архітектури та містобудування, історії, монументального мистецтва, подієві, етнографічні, біо-соціоресурси та музейні. Під час вивчення ІКРР був розглянутий їхній компонентний склад, історія
становлення та їхнє оцінювання. Найприйнятнішим є виявлення щільності пам’яток, визначення забезпеченості населення ними та проведення рейтингового аналізу. Для всебічної оцінки ІКРР важливим є історико-культурне рекреаційне районування.
2.Утворення н.п. Волинської області відбувалося впродовж 17 етапів, серед
яких виділяється XІІI (XVI ст.), під час якого утворилося 26,6% від усіх наявних
натепер поселень. За час формування поселенської мережі тут мала місце велика
кількість археологічних культур – 23. За час V та VІІІ етапів на території області
зафіксовані одночасно мешканці 5 археологічних культур, у кожному. Виходячи
із сучасної поселенської мережі адміністративних районів лише у Ківерцівському
та Старовижівському районах були виявлені майже всі н. п., відповідно, 74 з 75 та
46 з 47. Натомість, найменша кількість досліджених поселень спостерігається у
Шацькому районі – 16 із 31.
3. На території Волинської області мають місце 150 пам’яток археології, з
яких лише 16 – національного значення, 495 ПАМ, з яких 213 національного значення, 860 пам’яток історії, з них лише 7 національного значення та 33 пам’ятки
монументального мистецтва, з яких лише 1 має національне значення. Також у
Волинській області наявні 17 комунальних музеїв, 83 громадські музейні заклади,
з яких 6 – носять звання «Народний музей» та 187 музейних закладів системи
освіти. Проте туристичну цінність мають лише 49 музеїв.
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4. З-поміж кількісних показників оцінки потенціалу ІКРР Волинської області
виділяються наступні: кількість пам’яток археології на одиницю площі (100 км2)
або показник щільності пам’яток археології (Пп.ар.); Пп.а. – щільність ПАМ; Пп.і. –
щільність пам’яток історії; Пм.м. – щільність пам’яток монументального мистецтва та подієвих ресурсів; Пк.м – щільність музеїв та загальний показник щільності
усіх пам’яток (Пк.п.). Важливими є показники забезпеченості населення усіма типами пам’яток, зокрема та, загалом, усіма історико-культурними рекреаційними
пам’ятками (од./10000 ос.). Враховуючи попередні показники введена загальна
забезпеченість як усіма типами пам’яток, так і історико-культурними ресурсами.
Через нерівномірність розміщення пам’яток по території області були запропоновані територіальний (Кт.к.), населенський (Кн.к.) та поселенський (Кп.к.) коефіцієнти
концентрації історико-культурних рекреаційних пам’яток у межах адміністративних територій. Має місце нерівномірність розміщення ІКРР по території Волинської області. Зокрема, їхня щільність у межах адміністративних районів коливалася від 3,35 (Любешівський район) до майже 27,0 од./100 км2 (Іваничівський район), а забезпеченість населення ІКРР – від 11,4 (Ратнівський район) до 48,8 од. /
10000 ос. (Іваничівський район).
5. Із використанням рейтингового аналізу була встановлена загальна забезпеченість ІКРР для адміністративних районів та міст обласного значення. Найзабезпеченішими адміністративними територіями усіма ІКРР стали Горохівський
(1 місце), Іваничівський (2) та Ківерцівський (3) райони. Натомість, Ратнівський
(19), Любешівський (18) та Камінь-Каширський (17) райони є найменш забезпеченими цими ресурсами.
6. З-поміж н.п. міста є тими поселеннями які мають найбільший історикокультурний рекреаційний потенціал. Серед міст найбільшу цінність мають Луцьк
та Володимир-Волинський. Також до міст Волинської області з помітним історико-культурним рекреаційним потенціалом зарахуємо Устилуг, Ковель, Берестечко, Горохів, Камінь-Каширський та Любомль. З-поміж містечок найбільшу цінність складають Олика, Луків та Голоби. Найбільший історико-культурний рекреаційний потенціал з усіх сіл Волинської області мають Зимне, Низкиничі, Жидичин, Тростянець, Кисилин та Затурці.
7. Виходячи з історико-культурного рекреаційного районування, були виділені локальні та територіальні одиниці. До перших належать історико-культурні
рекреаційні пункти першого і другого порядків та історико-культурні рекреаційні
центри першого-п’ятого порядків. Серед них найбільше виділяється ІКРПн1 – 248.
Найменшою є кількість найвищих локальних одиниць районування – 4 ІКРЦ3 і
ІКРЦ4 та 3 ІКРЦ5. До площинних одиниць історико-культурного районування відносяться ІКРК, ІКРВ та ІКРРн трьох порядків. З-поміж площинних одиниць найпомітнішою є кількість ІКРК2 – 18 одиниць, а найменшою – по 3 ІКРВ3 та ІКРРн3.
8. У межах Волинської області виділяються 28 територій пріоритетного розвитку історико-культурної рекреації чотирьох рівнів, з-поміж яких мають місце
10 ІКРК, 9 ІКРВ та 9 ІКРРн. Також були виокремлені території найбільшого скупчення історико-культурних рекреаційних одиниць. Ними стали ареали згуртування історико-культурних рекреаційних територій різних рівнів пріоритетності. Зо-

16
крема, таких було виділено шість: Ковельсько-Обенижівський, КолківськоСокільський, Володимир-Волинський, Милятинсько-Микулиничівський, Луцький та Олицький.
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АНОТАЦІЯ
Добинда І. П. Історико-культурні рекреаційні ресурси поселень Волинської області: суспільно-географічна оцінка. – На правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за
спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія. – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. − Чернівці, 2016.
У дисертаційному дослідженні проаналізовані методологічні та методичні
основи поняття ІКРР, їхня класифікація та особливості дослідження. Виявлені
ретроспективно-географічні особливості утворення і розвитку поселень Волинської області як часово-просторового тла для формування ІКРР та історикокультурний потенціал останніх. Проаналізована компонентна структура ІКРР поселень Волинської області, запропоновані кількісні показники оцінки потенціалу
ІКРР Волинської області та визначена їхня територіальна організація. Запропоновані територіальні ієрархічні одиниці історико-культурного рекреаційного районування та з’ясована просторова структура ІКРР Волинської області. Виділені
території пріоритетного розвитку історико-культурної рекреації у Волинській області.
Ключові слова: історико-культурні рекреаційні ресурси, поселення, археологічні пам’ятки, пам’ятки архітектури та містобудування, сакральні пам’ятки, історичні пам’ятки, пам’ятки монументального мистецтва, подієві ресурси, історико-культурне рекреаційне районування.
АННОТАЦИЯ
Добында И.П. Историко-культурные рекреационные ресурсы поселений
Волынской области: общественно-географическая оценка. – На правах рукописи.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук
по специальности 11.00.02 – экономическая и социальная география. – Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича. – Черновцы, 2016.
В диссертационном исследовании проанализированы методологические и
методические основы понятия ИКРР, их классификация и особенности исследования. Обнаружены ретроспективно-географические особенности образования и
развития поселений Волынской области как временно-пространственного фона
для формирования ИКРР и историко-культурный потенциал последних. Проанализирована компонентная структура ИКРР поселений Волынской области, предложены количественные показатели оценки потенциала ИКРР Волынской области и определена их территориальная организация. Предложены территориальные
иерархические единицы историко-культурного рекреационного районирования и
выяснена пространственная структура ИКРР Волынской области. Выделены территории приоритетного развития историко-культурной рекреации в Волынской
области.
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Ключевые слова: историко-культурные рекреационные ресурсы, поселения,
археологические памятники, памятники архитектуры и градостроительства, сакральные памятники, исторические достопримечательности, памятники монументального искусства, событийные ресурсы, историко-культурное рекреационное районирование.
SUMMARY
Dobynda I.P. Historical-cultural recreation resources of the Volyn region
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The methodological and methodic basis of the historical-cultural recreation resources’ (HCRR) definition, its classification and the peculiarities of research are analyzed in the dissertation. Retrospective geographical peculiarities of appearance and
development of settlements of the Volyn’ region as the temporal and spatial background for the generation of HCRR and its historical and cultural potential are detected.
The appearance of settlements in response to the time periods, in particular from Paleolithic time up for today is under primary consideration.
The structure of the HCRR settlements of the Volyn’ region are analysed, and its
spatial organization is defined. For these purposes, the quantitative values of the Volyn
region HCRR potential, in particular, the value of density of all types of monuments
and the general value of density of historical-cultural monuments; the values of the
population provision with all the types of monuments separately and historical-cultural
monuments in general; spatial, population, and settlement coefficients of concentration
of historical-cultural recreation monuments are suggested.
The rating analysis of all the types of monuments and museum institutions in particular, and HCRRs in general for the purposes of closer investigation of HCRRs of
Volyn region was fulfilled. The general provision with all the types of monuments and
HCRR on the basis of rating analysis was defined.
The settlements of the region in the context of the HCRRs occurrence were investigated. The settlements of different types with the biggest amount and the most valuable HCRRs were distinguished.
Spatial hierarchical units of the historical-cultural recreation regioning – historical-cultural point, historical-cultural center, historical-cultural hive, historical-cultural
unit, and historical-cultural region are distinguished. The spatial structure of HCRR of
the Volyn’ region is described. The historical-cultural recreation territories of the priority development in the Volyn’ region and the territories of the biggest concentration of
historical-cultural units – the areas of combination of historical-cultural territories of
different levels of priority are determined.
Keywords: historical-cultural recreation resources, settlements, archeological monuments, monuments of architecture and city building, sacral monuments, historical
monuments, monuments, the events’ resources, historical-cultural recreation regioning.

