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Рецензія на монографію
"Рекреаційно-туристичні дестинації: теорія, методологія, практика" (обсягом 69,1 д.а.),
підготовлену к.т.н., доцентом кафедри туризму Божук Т.І.
(Національний університет "Львівська політехніка")
Розвиток туризму, що спостерігається в останні роки, посилює увагу до наукової проблематики цієї галузі, зокрема до географічних аспектів функціонування територій, де відбувається споживання туристичного продукту. Тому наукове видання Т. Божук, що присвячене
рекреаційно-туристичним дестинаціям (РТДе),
є актуальним і дуже необхідним, оскільки подібних видань в Україні ще немає.
У монографії висвітлено специфіку вчення
про РТДе як науковий напрям у туризмознавстві, конструктивній і суспільній географії;
визначено об’єкт, предмет, систематизовано
понятійно-термінологічний апарат, обґрунтовано теоретичні і методологічні засади функціонування РТДе.
Монографія має логічну структуру викладення матеріалу, написана грамотно, характеризується чітким представленням текстової та
ілюстративної інформації.
Особливо актуальними є на сьогодні запропоновані моделі РТДе, що дозволяє враховувати їх геопросторові і функціональні можливості при територіальному плануванні у контексті сталого розвитку туризму. Автором проведено аналіз існуючих концепцій просторової
організації рекреаційної і туристичної діяльності, зокрема розуміння туристського центру,
територіального рекреаційного комплексу, територіальної рекреаційної системи, курорту,
рекреаційного середовища, туристсько-рекреаційного ландшафту, туристичного кластеру,
туристичної дестинації та РТДе, які приходили
на зміну попереднім у зв’язку із розвитком територіальних утворень та ускладнень зв’язків і
взаємовідношень між їх структурними елемен-

тами, а також вдосконаленням теоретико-методологічного інструментарію системи географічних наук.
Позитивним є те, що у монографії акцентовано увагу на провідних ознаках типізації рекреаційно-туристичних дестинацій (РТДе), подано характеристику РТДе на рівні типів і підтипів, наведено приклади сучасного використання географічних територій для потреб туризму та рекреації, а також розглянуто аспекти
охорони довкілля у зв’язку із зростаючою кількістю туристів і рекреантів. Зокрема, актуальною є запропонована автором модель РТДе
для потреб лікування та оздоровлення із аналізом окремих структурних складових; виконаний порівняльний аналіз РТДе для потреб лікування та оздоровлення на прикладі Трускавець, Східниця, Моршин, Великий Любінь,
Шкло, Немирів (Львівська область, Україна),
Марціальні води (Росія), Карлові Вари (Чехія).
Хочеться відзначити також методичний
доробок авторки у вигляді розроблених інвентаризаційно-оціночних
описів
релігійних
об’єктів і створеної відповідної бази даних, що
репрезентують туристичну привабливість
РТДе для потреб історико-культурного і релігійного пізнання.
Загалом, суттєвих недоліків у рецензованій
монографії не виявлено. Можливо варто би
було також провести аналогічні дослідження
РТДе для потреб лікування та оздоровлення на
території Закарпатської області. Вважаємо також за доцільне, розмістити у додатках на
компакт-диску фотографії найбільш привабливих РТДе. Однак, це не зменшує значення загальної позитивної оцінки виконаної роботи.
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