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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ ДЕФІНІЦІЙ 
«РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ» ТА «РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕЦІАЛ» 

THEORETICAL APPROACHES TO THE UNDERSTANDING  
OF THE ESSENCE OF DEFINITIONS “RECREATIONAL RESOURCES”  

AND “RECREATIONAL POTENTIAL”

АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовані теоретичні аспекти дослідження 

рекреації як важливого складника стратегії сталого розвитку. 
Систематизовано та узагальнено теоретико-методологічні під-
ходи до розуміння сутності дефініцій «рекреаційні ресурси» та 
«рекреаційний потенціал» через призму можливостей подаль-
шого раціонального використання природних ресурсів. Пропо-
нується трактувати сутність рекреаційного потенціалу через 
інтегровану оцінку можливостей просторового розвитку з ура-
хуванням системи відповідних показників. З метою підвищення 
ефективності управління рекреаційною галуззю пропонується 
створення регіональних інноваційно-інвестиційних центрів ре-
креаційного розвитку. 

Ключові слова: рекреація, рекреаційні ресурси, рекреа-
ційний потенціал, рекреаційне природокористування, природ-
но-ресурсний потенціал.

АННОТАЦИЯ
В статье обоснованы теоретические аспекты исследова-

ния рекреации как важной составляющей стратегии устойчи-
вого развития. Систематизированы и обобщены теоретико-ме-
тодологические подходы к пониманию сущности дефиниций 
«рекреационные ресурсы» и «рекреационный потенциал» 
через призму возможностей дальнейшего рационального ис-
пользования природных ресурсов. Предлагается трактовать 
сущность рекреационного потенциала через интегрированную 
оценку возможностей пространственного развития с учетом 
системы соответствующих показателей. С целью повышения 
эффективности управления рекреационной отраслью пред-
лагается создание региональных инновационно-инвестицион-
ных центров рекреационного развития. 

Ключевые слова: рекреация, рекреационные ресурсы, 
рекреационный потенциал, рекреационное природопользова-
ние, природно-ресурсный потенциал.

ANNOTATION
In the article is substantiated the theoretical aspects to study 

the recreation as an important component of the strategy of sus-
tainable development. There are systemized and summarized 
theoretical and methodological approaches to understanding the 
essence of the definitions of “recreational resources” and “recre-
ational potential” through the prism of opportunities for the further 
rational use of natural resources. It is proposed to interpret the es-
sence of recreational potential through an integrated assessment 
of spatial development opportunities taking into account the sys-
tem of relevant indicators. In order to improve the management of 
the recreational sector, it is proposed to create regional innovation 
and investment centers for recreational development. 

Keywords: recreation, recreational resources, recreational 
potential, recreational nature management, natural-resource po-
tential.

Постановка проблеми. Україна володіє сут-
тєвим рекреаційним потенціалом, займаючи 
одне з провідних місць у Європі за рівнем забез-
печеності цінними природними лікувальними 
та історико-культурними ресурсами, що викли-

кають значний інтерес у вітчизняних та інозем-
них туристів. Так, загальна площа природних 
комплексів, придатних для рекреації і туризму, 
становить понад 9 млн. га (близько 15% від 
загальної площі країни). Українські природні 
ландшафти загалом характеризуються високим 
рівнем естетичної цінності, що задовольняє 
потреби туристів.

Однак, володіючи значним природно-ресурс-
ним потенціалом, Україна не використовує його 
належним чином для інтенсифікації розвитку 
рекреації та туристичного сектору економіки. 
За офіційними даними, нині їх використання 
становить лише 30% [1, с. 5]. 

Загострення екологічної ситуації, зростання 
популярності ідей охорони навколишнього 
середовища та підвищення якості життя насе-
лення зумовлюють актуальність дослідження 
проблеми такого багатостороннього явища, як 
рекреація.

Якщо щодо зазначення ролі і значення при-
родних рекреаційних ресурсів як важливого 
складника розвитку національної економіки 
вчені одностайні, то щодо трактування сутності 
категорій «рекреаційні ресурси» та «рекреацій-
ний потенціал» існує певна поляризація думок, 
що потребує подальших досліджень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Ресурсна проблематика досить детально, однак 
і неоднозначно висвітлена в науковій літера-
турі, через що співіснує значний масив визна-
чень понять «рекреаційні ресурси» та «рекре-
аційний потенціал». Дослідження різних 
аспектів використання рекреаційних ресурсів 
містяться у працях науковців Л.А. Багро-
вої, М.В. Багрова, О.О. Бейдика, І.В. Зоріна, 
В.А. Квартальнова, П.О. Масляк, М.С. Миро-
ненко, Т.Н. Ніколаєнко, В.С. Преображен-
ського, Н.В. Фоменко. Проблемам формування 
та використання рекреаційного потенціалу 
територій присвячені праці В.В. Величко, 
Ю.Є. Дащук, О.В. Кифяка, В.І. Мацоли, 
І.В. Смаль, Д.М. Стеченка, Н.П. Стецько, 
А.М. Третяка, Ю.В. Шабардіна та інших.

Постановка завдання. Метою статті є ана-
ліз теоретико-методологічних підходів щодо 
визначення сутності дефініцій «рекреаційні 
ресурси» та «рекреаційний потенціал» через 
призму можливостей подальшого раціональ-
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Таблиця 1
Основні теоретичні підходи щодо трактування дефініції категорії «рекреаційні ресурси»

Автори, джерело Сутність дефініції
Л.Багрова,  
В. Преображенський 
[4]  

природні, природно-технічні та соціально-економічні геосистеми та їх елементи, які 
можуть бути використані за наявних технічних та матеріальних можливостей для 
організації рекреаційного господарства.

В.Квартальнов, 
І.Зорін [17]

частина туристських ресурсів, яка являє собою природні та антропогенні геосисте-
ми, тіла та явища природи, артефакти, що володіють комфортними властивостями 
і споживною вартістю для рекреаційної діяльності і можуть бути використані дня 
організації відпочинку та оздоровлення певного контингенту людей у фіксований час 
за допомогою існуючої технології та наявних матеріальних можливостей.

П.Мацола [18] об'єкти, процеси та явища природного й антропогенного походження, що виступа-
ють матеріальною базою для відпочинку й оздоровлення людей через їх відповідні 
параметри.

М.Мироненко [19] об'єкти і явища природи, результати людської (антропогенної) діяльності, які можна 
використовувати для відпочинку, туризму та лікування.

Т.Ніколаєнко [20] компоненти природного середовища і феномени соціокультурного характеру, які за-
вдяки певним властивостям можуть бути використані для організації рекреаційної 
діяльності.

М.Нудельман [6] природні територіальні комплекси, окремі компоненти природного середовища та їх 
речовинні складники, які мають сприятливі для рекреаційної діяльності якісні і кіль-
кісні параметри і становлять матеріальну основу для організації відпочинку,туризму, 
лікування й оздоровлення людей.

Н.Фоменко [15] об'єкти і явища природного й антропогенного походження, які використовуються 
для оздоровлення, відпочинку і туризму.

Мацола [8] це сукупність природно-технічних, природних, соціально-економічних комплексів 
та їх елементів, що сприяють відновленню та розвитку духовних і фізичних сил лю-
дини, її працездатності. За сучасної та перспективної структури рекреаційних потреб 
і техніко-економічних можливостей використовуються для прямого й опосередкова-
ного споживання та надання курортних і туристичних послуг.

ного використання природно-ресурсного потен-
ціалу країни. 

Виклад основного матеріалу. Досліджу-
ючи роль і місце природних ресурсів у сис-
темі економічних відносин, слід зазначити, 
що саме від їх запасів, якості та окремих 
техніко-економічних характеристик зале-
жить господарська самодостатність країни та 
її регіонів. Особливо це актуально на сучас-
ному етапі розвитку національної економіки, 
коли поглиблення процесів глобалізації та 
регіоналізації вимагає максимально можли-
вого використання потенціалу конкурентних 
переваг, що має місце й у сфері рекреаційного 
природокористування. 

В Україні значну частину природного потен-
ціалу становлять: рекреаційні ландшафти 
(лісові, приморські, гірські), оздоровчі ресурси 
(мінеральні води та лікувальні грязі), при-
родно-заповідні об’єкти (національні природні 
та регіональні ландшафтні парки, біосферні 
заповідники, парки-пам’ятники, садово-парко-
вого мистецтва тощо), території історико-куль-
турного призначення (пам’ятники архітектури 
та містобудування, історико-архітектурні запо-
відники та ін.) [2, с. 138].

Сутність дефініції «рекреація» у перекладі з 
фр. «rеcrеation», пол. «rekreacja» – відпочинок, 
від лат. «recreatio» – відновлення сил. Тобто 
це – відновлення чи відтворення фізичних і 
духовних сил, витрачених людиною у процесі 
життєдіяльності. Рекреація включає різнома-
нітні види діяльності у вільний час, спрямовані 
на відновлення сил і задоволення широкого 
кола особистих і соціальних потреб та запитів 

[3, с. 17]. Таким чином, рекреація охоплює сис-
тему заходів, які пов’язані з використанням 
вільного часу людей для їх оздоровчої, куль-
турно-ознайомчої і спортивної діяльності на 
спеціалізованих територіях, які знаходяться 
поза їх постійним помешканням. 

Систематичне вивчення географічною нау-
кою рекреації ведеться з першої половини ХХ 
століття. Завдяки цьому натепер напрацьовано 
значну кількість оригінальних концептуальних 
і теоретико-методологічних підходів та напря-
мів вивчення різноманітних аспектів організа-
ції дозвілля людини.

Передумовою розвитку рекреації є рекреа-
ційні ресурси. Рекреаційні ресурси – сукупність 
природних та антропогенних об'єктів і явищ, 
що їх можна використовувати для відпочинку, 
лікування і туризму. 

Складність визначення поняття рекреацій-
них ресурсів залежить від значної кількості 
факторів. Так, у науковій літературі загально-
визнано, що рекреаційні ресурси є категорією 
історичною, оскільки залежно від зміни пев-
них історичних умов відбувається поява нових 
видів рекреаційної діяльності, що приводить до 
змін не тільки уявлень про необхідний обсяг 
використовуваних ресурсів, їх якісний склад, 
а й розуміння їх сутності. Визначення рекре-
аційних ресурсів також ускладнюється різно-
якісністю і різним їх генезисом.

Відповідно, з урахуванням багатогранності 
й багатоаспектної функціональної навантаже-
ності терміна «рекреаційні ресурси», у науко-
вій літературі існує значна кількість підходів 
щодо його трактування (таблиця 1). Пов’язано 
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це з тим, що формування спільної думки – це 
тривалий процес.

Таким чином, в основу теоретичних під-
ходів щодо трактування сутності категорії 
«рекреаційні ресурси» науковці закладають 
такі елементи, як окремі елементи середо-
вища; геосистеми і їх елементи; певні даності 
(природні, господарські, історичні); комплекси 
та їх елементи (природні, природно-технічні, 
соціально-економічні); природні процеси; 
складники загальних ресурсів (природних, 
культурних, соціально-економічних); об'єкти і 
явища природи.

Трактуючи сутність рекреаційних ресурсів 
з економічного погляду, слід відзначити, що 
це природні й антропогенні геосистеми, тіла 
та явища природи, які мають комфортні влас-
тивості і споживчу вартість для рекреаційної 
діяльності і можуть бути використані з метою 
відпочинку та оздоровлення людей у певний 
час та за допомогою наявних технологій і мате-
ріальних можливостей. Адже саме попит на 
рекреаційні ресурси формує їх споживчу вар-
тість і робить важливим сегментом національ-
ної економіки. 

Використання рекреаційних ресурсів зале-
жить від рівня організації рекреаційної діяль-
ності і від того, здійснюється вона в межах 
одного рекреаційного підприємства, рекреацій-
ного району чи рекреаційної галузі загалом. 
Фахівці правомірно зазначають, що рекреа-
ційні ресурси впливають на територіальну орга-
нізацію рекреаційної діяльності, формування 
рекреаційних районів і центрів, на їх спеціалі-
зацію та економічну ефективність [4]. 

Важливою є і реалізація соціальної функції, 
адже рекреаційні ресурси забезпечують від-
новлення та розвиток життєвих сил людини, 
витрачених у процесі трудової діяльності, тобто 
слугують для регенерації здоров'я і підтримки 
працездатності населення. На думку науковців, 
розвиток рекреаційної діяльності, крім осно-
вного призначення, сприяє створенню робочих 
місць, вливанням іноземної валюти, капітало-
вкладенням до місцевої економіки, раціональ-
ному використанню природних рекреацій-
них ресурсів, стимулює прибуткові внутрішні 
галузі – транспорт, громадське харчування, 
зв’язок, народні промисли, рекламно-інформа-
ційну справу [5, с. 5].

Різноманітність рекреаційних ресурсів потре-
бує їх виділення в окремі групи, відповідно 
визначальним аспектом у розумінні сутності 
рекреаційних ресурсів є їх класифікація. Єди-
ної загальновизнаної класифікації рекреаційних 
ресурсів натепер не розроблено, більшість кла-
сифікацій, представлених різними авторами в 
різні часи, можна поділити на два основні різно-
види залежно від того, під яким кутом зору роз-
глядаються в них рекреаційні ресурси.

Найбільш поширеним є поділ рекреаційних 
ресурсів на природні та історико-культурні. 
Природні рекреаційні ресурси – це природні 

тіла, явища, процеси, елементи ландшафту, які 
знаходяться на певній території і можуть вико-
ристовуватися для відпочинку та оздоровлення 
людини.

Під природними рекреаційними ресурсами 
слід також розуміти фактори, речовину і влас-
тивості компонентів природного середовища, 
які володіють сприятливими для рекреацій-
ної діяльності якісними та кількісними пара-
метрами і слугують або можуть слугувати для 
організації відпочинку, туризму, лікування й 
оздоровлення людей. До них належать: ліку-
вальні та оздоровчі фактори багатоцільового 
призначення (ліси, лікувальні кліматичні міс-
цевості, поверхневі води); лікувальні речовини 
(мінеральні води, грязі, озокерит); рекреаційні 
властивості гірських і передгірських ландшаф-
тів, заповідних територій.

Історико-культурні рекреаційні ресурси – 
це пам'ятки культури, створені людиною, які 
мають суспільно-виховне значення, пізнаваль-
ний інтерес і можуть використовуватися для 
задоволення духовних потреб населення.

Деякі вчені виокремлюють також соці-
ально-економічні рекреаційні ресурси. Соці-
ально-економічні рекреаційні ресурси включа-
ють матеріально-технічну базу рекреаційних 
об'єктів, частину матеріального виробництва, 
яка безпосередньо забезпечує потреби рекреа-
ції, використовувані рекреацією об'єкти інф-
раструктури, а також трудові ресурси, зайняті 
в рекреаційному господарстві [6. с. 47]. На 
нашу думку, цей вид рекреаційних ресурсів 
недоцільно виділяти поряд із природними 
та історико-культурними, це радше фактори 
використання рекреаційних ресурсів.

До складу рекреаційних ресурсів також від-
носять бальнеологічні (мінеральні води, грязі), 
кліматичні, ландшафтні, пляжні та пізнавальні 
ресурси. Вони розміщені практично на всій 
території України, однак їх територіальне роз-
міщення є дуже нерівномірним. 

Дослідження рекреаційного потенціалу в 
Україні були започатковані ще в ХІХ столітті 
О. Партицьким, І. Франком, І. Гавришкевичем, 
М. Грушевським, І. Крип’якевичем, Ю. Целе-
вичем, Б. Заклинським та низкою інших кра-
єзнавців.

Розкриття сутності поняття «рекреаційний 
потенціал» охоплює період із середини 1990-х 
років і триває дотепер. Відзначимо, що термін 
«рекреаційний потенціал території» вперше 
увійшов в офіційну термінологію наукових 
досліджень у 1989 р. у праці «Экологический 
энциклопедический словарь». У зазначеній 
праці під цим терміном розумілася здатність 
території забезпечувати певну кількість від-
почиваючих психофізіологічним комфортом і 
можливістю для відпочинку (спортивно-зміц-
нювальної діяльності) без деградації природ-
ного середовища. При цьому оцінка потенціалу 
виражалася числом людей (або людино-днів) на 
одиницю площі [7, с. 70].
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Теоретичні аспекти поняття «рекреаційний 
потенціал» висвітлені в роботах Ю.Є. Дащук, 
О.В. Кифяка, В.І. Мацоли, Н.С. Мироненко, 
М.С. Нудельмана, Н.П. Стецько, І.В. Смаля, 
Твердохлебова, Я.К. Трушиньша, В. Фоменко, 
Ю.В. Шабардіної, О.І. Шаблія, В.М. Шум-
ського та багатьох інших авторів. При цьому 
в одних ситуаціях це поняття розглядається 
як сукупність усіх передумов для організації 
рекреаційної діяльності на певній території, а в 
інших – як максимальна продуктивна спромож-
ність рекреаційних ресурсів, що виражається 
кількістю рекреаційного ефекту, який можна 
отримати, або їх пропускною спроможністю, 
тобто спроможністю рекреаційних ресурсів до 
відновлення і витримування певних рекреацій-
них навантажень з урахуванням екологічних 
критеріїв.

Зокрема, В.І. Мацола вважає, що потенціал 
рекреаційної території визначається природно-
ресурсною та соціально-економічною базою, 
загальною якістю природних та соціально-
економічних умов та рекреаційною місткістю 
[8, с. 49]. Н. П. Стецько визначає рекреацій-
ний потенціал території як компоненти при-
роди і культурно-історичні об’єкти, що вико-
ристовуються або можуть бути використані 
в рекреаційних цілях [9, с. 57]. І.В. Смаль 
окреслює рекреаційний потенціал території 
як сукупність природних, соціальних і куль-
турно-історичних передумов для організації 
рекреаційної діяльності на певній території 
[10]. Ю.В. Шабардіна пропонує рекреаційний 
потенціал регіону визначати як інтегральний 
показник, що характеризує кількісний і якіс-
ний склад рекреаційних ресурсів, а також 
умови і можливості їх ефективного викорис-
тання в межах певного регіону в конкретний 
час [11, с. 287]. За визначенням Ю.Є. Дащука, 
рекреаційний потенціал регіону – це «інтегро-
вана система взаємозв’язків та властивостей, 
що характеризуються здатністю використову-
вати природні ресурси, реалізовуючи при цьому 
можливості через призму умов, які продукують 
готовність до ведення рекреаційної діяльності, 
що здійснюється під впливом комплексу засобів 
для задоволення потреб рекреанта у відпочинку 
та відновленні» [12, с. 72].

Заслуговує на увагу позиція І.В. Дави-
денко, яка пропонує розглядати рекреаційний 
потенціал через призму розуміння сутності 
рекреаційних ресурсів, які використову-
ються для задоволення потреб та організації 
рекреаційної діяльності. При цьому заува-
жуючи, що, окрім ресурсів, у межах рекреа-
ційного потенціалу слід врахувати і систему 
забезпечуючих елементів, таких як розвиток 
транспортного сполучення; інфраструктура 
території, її інвестиційна привабливість; від-
повідність послуг, що надаються, світовим 
стандартам та вимогам [13]. 

Науковці І.В. Смаль, О.В. Кифяк, 
Н.В. Фоменко та інші дотримуються думки, що 

змістовною основою рекреаційного потенціалу 
є передумови, які створюються для розвитку 
рекреаційної діяльності на певній території [10, 
14, 15]. Варто погодитися з такою позицією, але 
слід зауважити, що для комплексної реалізації 
та використання сукупності передумов необ-
хідне якісне управління, яке є основою активі-
зації рекреаційних можливостей території та її 
рекреаційного потенціалу.

Розглядаючи рекреаційний потенціал із 
позиції здатності забезпечити ефективну орга-
нізацію рекреаційної діяльності на конкретній 
території, більшість учених зумовлюють її через 
рекреаційні ресурси, якими володіє територія. 
Ми підтримуємо такий підхід, але вважаємо 
за доцільне здатність розглядати також через 
призму рекреанта як споживача рекреаційних 
послуг через його приналежність до того чи 
іншого виду відпочинку, бюджет вільного часу, 
фінансові можливості тощо. А також із позиції 
виробника рекреаційних послуг, зокрема, через 
наявність у регіоні висококваліфікованих спе-
ціалістів, які здатні виробляти та реалізовувати 
якісний та конкурентоспроможний рекреацій-
ний продукт.

Слід зазначити, що Україна має значний при-
родний рекреаційно-туристичний потенціал, 
який здатен задовольнити різноманітні потреби 
як вітчизняних, так і іноземних туристів. Це 
насамперед сукупність фізико-географічних 
умов і об’єктів території: геолого-геоморфоло-
гічних, кліматичних, гідрологічних, земель-
них, мінерально-сировинних, ландшафтних. 
У країні налічується понад 63 тис. річок, серед 
яких 9 – великих, із площею водозбору понад 
50 тис. км2. До водних туристичних ресурсів 
також належать понад 8 тис. озер і лиманів із 
загальною площею дзеркала 4021,5 км2. Крім 
того, на території України є понад 28 тис. став-
ків і 7 великих каналів загальною протяжністю 
1021 км [1, с. 6]. Усі гідрологічні об’єкти мають 
високий ступінь привабливості та інші цінні 
властивості для організації рекреації і туризму.

Загальна площа земель лісового фонду кра-
їни становить 10,8 млн. га, більшість з яких 
можуть бути використанні для потреб рекреа-
ції. Передбачено збільшення лісистості країни 
як важливого показника рекреаційно-туристич-
ної експлуатації лісів до 16,1%, для чого пла-
нується збільшити площу лісів щонайменше 
на 2–2,5 млн. га [16, с. 68]. Сприятливі кліма-
тичні умови і мінеральні води, експлуатаційні 
запаси яких становлять 64 865,7 м3 на добу, 
є також потужною матеріальною основою орга-
нізації рекреаційної діяльності в країні. Для 
потреб туризму в Україні використовують біо-
сферні природні та етнокультурні центри, різ-
номанітні об’єкти природно-заповідного фонду, 
на базі яких створюється національна еколого-
етнокультурна мережа як фундаментальна 
структура екологічного туризму.

До розуміння сутності «рекреаційного 
потенціалу» важливо зазначити необхідність 
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урахування і такого аспекту, як екологічність 
та якість його використання. Тому, на нашу 
думку, цю дефініцію слід розглядати через 
призму раціонального використання рекреа-
ційного потенціалу, під яким слід розуміти 
використання природно-ресурсного потенціалу 
територій для організації та здійснення рекре-
аційної, рекреаційно-туристичної діяльності 
таким чином і в такий спосіб, за яких досяга-
ється оптимальне співвідношення усіх факто-
рів. Ці фактори можуть бути відображені через 
інтегровану оцінку системи показників: рівень 
задоволення рекреаційних потреб населення; 
якість надання рекреаційних послуг; рівень 
економічної ефективності здійснення рекре-
аційної діяльності в межах територій; рівень 
екологічної безпеки; індекси навантаження на 
рекреаційні ресурси територій; індекси природ-
ного та господарського відновлення рекреацій-
них ресурсів; інфраструктурне забезпечення; 
інноваційні та інвестиційні ресурси. Таке 
розуміння сутності цього поняття дасть змогу, 
обираючи варіант рекреаційного природоко-
ристування в межах певних територіальних 
комплексів, забезпечити дотримання вимог їх 
стійкого розвитку. 

Серед важливих умов мобілізації рекреацій-
ного потенціалу України слід виокремити також 
урахування характеру впливу різних видів 
туризму на навколишнє середовище, обов’язкове 
визначення туристичної ємності і туристичного 
навантаження на конкретну територію. З цією 
метою доцільно розробляти регіонально-адапто-
вані моделі туристичної діяльності, які б від-
повідали рекреаційному потенціалу конкретної 
місцевості й об’єктивному туристичному наван-
таженню на її природу.

Проведений аналіз компонентної струк-
тури рекреаційного потенціалу дає можливість 
стверджувати, що на сучасному етапі розвитку 
суспільства більш складними стають питання, 
пов’язані з управлінням сферою рекреації та 
з ефективним використанням природно-рекре-
аційних потенціалів регіонів держави. Це 
пов’язано, по-перше, з існуванням значних 
міжрегіональних відмінностей, по-друге, із 
суб’єктивністю в управлінні рекреаційної сфе-
рою. Суб’єктивний фактор в управлінні приво-
дить до виникнення проблем, вирішення яких 
вимагає професійного творчого підходу.

Тому управління регіональним розвитком 
рекреації, в тому числі й туристично-рекреа-
ційним потенціалом, повинно здійснюватися 
як синтез двох складників: розвитку науково-
практичної діяльності у сфері рекреації і 
туризму та удосконалення методів і підходів у 
їх управлінні.

Висновки. Аналіз наукових підходів та 
власні авторські дослідження щодо визна-
чення сутності понять «рекреаційні ресурси» 
та «рекреаційний потенціал» дає підстави 
визначити, що рекреаційний потенціал є 
ширшим поняттям, оскільки використання 

рекреаційних ресурсів лежить в основі його 
формування. На відміну від ресурсного під-
ходу, пропонується трактувати сутність рекре-
аційного потенціалу через інтегровану оцінку 
можливостей просторового розвитку, зокрема 
природних, інфраструктурних, інноваційних 
та інвестиційних ресурсів та духовно-істо-
ричних надбань конкретної території з метою 
відтворення продуктивних сил та розвитку 
регіональної економіки. З метою підвищення 
ефективності інституційного середовища та 
управління рекреаційною галуззю пропону-
ється необхідність створення регіональних 
інноваційно-інвестиційних центрів рекреа-
ційного розвитку на засадах партнерства між 
органами місцевого самоврядування, представ-
никами бізнесу, науковими й освітніми закла-
дами та громадськістю. Ця проблематика є 
багатоаспектною сферою і потребує подальших 
наукових досліджень. 
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