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У статті проведено огляд літературних джерел щодо методичних засад оцінювання ресурсного потенціалу рекN
реаційного туризму в контексті Євроінтеграції України. Досліджено теоретичні підходи до оцінювання ресурсного
потенціалу України та її регіонів, розглянуто фактори для оцінювання потенціалу туристичної галузі регіону.

Обгрунтовано, що доцільність та необхідність кількісного оцінювання туристичної привабливості на рівні країN
ни, галузі чи певного регіону пояснюються виявленням тих територій, стимулювання розвитку яких приведе до можN
ливості отримання якнайшвидших економічних результатів, тобто сукупності ефектів. Під час оцінювання турисN
тичного потенціалу слід ураховувати всю сукупність внутрішніх (ендогенних) та зовнішніх (екзогенних) факторів,
що обумовлюють пріоритети та перспективи розвитку туризму в цьому регіоні території.

Рекомендовано розробити та застосовувати комплексний та системний метод оцінювання та визначення криN
теріїв оцінки ресурсного потенціалу рекреаційноNтуристичних територій України. Визначено, що головним завданN
ням для розвитку галузі рекреаційного туризму є визначення ефективних методичних засад щодо оцінки ресурсного
потенціалу рекреаційноNтуристичних територій задля забезпечення збалансованого розвитку території в гармонії з
природою та збереженням природних ресурсів.

Досвід розвитку провідних країн світу показує, що конкурентоспроможність економіки можна підняти тільки
шляхом переходу до інноваційної моделі розвитку, кінцева мета впровадження якої полягає в підвищенні добробуту
населення за рахунок прискорення економічного зростання. Інноваційна складова є вагомим інструментом підвиN
щення рекреаційного потенціалу регіону та максимізації отриманого економічного, соціального та екологоNвідновN
лювального ефектів рекреантами.

Доведено, що на шляху євроінтеграції України та досягнення вищенаведених завдань, доцільним є визначення і
формування дієвих методів оцінювання ресурсного потенціалу території та в подальшому запровадження дієвих
управлінських рішень у галузі рекреаційного туризму, що дозволить покращити економічну та екологічну ситуацію
в країні та зможе вивести її на міжнародну арену як конкурентноспроможного гравця.

The article reviews the literature on the methodological framework for assessing the resource potential of recreational
tourism in the context of Ukraine's European integration. Theoretical approaches to assessing the resource potential of
Ukraine and its regions are studied, the factors for assessing the potential of the tourism industry of the region are
considered.

It is substantiated that the expediency and necessity of quantitative assessment of tourist attractiveness at the level
of a country, industry or a certain region are explained by identifying those areas whose development stimulation will
lead to the possibility of obtaining the fastest economic results, ie set of effects. When assessing the tourist potential
should take into account the whole set of internal (endogenous) and external (exogenous) factors that determine the
priorities and prospects for tourism development in this region.

It is recommended to develop and apply a comprehensive and systematic method of assessment and determination
of criteria for assessing the resource potential of recreational and tourist areas of Ukraine. It is determined that the main
task for the development of recreational tourism is to determine effective methodological principles for assessing the
resource potential of recreational and tourist areas to ensure balanced development of the territory in harmony with
nature and conservation of natural resources.

The experience of the world's leading countries shows that the competitiveness of the economy can be raised only by
moving to an innovative model of development, the ultimate goal of which is to improve the welfare of the population by
accelerating economic growth. The innovative component is an important tool to increase the recreational potential of
the region and maximize the economic, social and environmental effects of vacationers.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Оцінювання рекреаційно-туристичного по-

тенціалу країни та її регіонів є першочерговим
завданням забезпечення розвитку туристичної
галузі та важливої передумови її планування
на національному й регіональному рівнях, оп-
тимізації просторової та господарської орга-
нізації територіальних туристичних комп-
лексів.

Потенціал розвитку рекреаційного туриз-
му в Україні визначається дією широкого спек-
тра природних, історико-культурних, соціаль-
них, економічних, політичних чинників, які ма-
ють чітко окреслену регіональну специфіку.
Крім того, особливістю сьогоднішньої ситуації
є те, що формування високорозвинутої націо-
нальної індустрії туризму та її інтеграція у
світовий ринок туристичних послуг пов'язані з
необхідністю вирішення гострих соціально-
економічних проблем у період трансформації
суспільно-економічних відносин та залученням
міжнародного досвіду. На сьогодні в умовах
євроінтеграції для українського туризму
відкриваються нові перспективи розвитку,
відкриваються нові можливості налагодження
співпраці з країнами — учасницями ЄС, ВТО.
Оскільки Україна бере участь у перспективних
програмах кооперації у сфері туризму, залу-
чається до впровадження новітніх туристичних
технологій, передових методів підготовки та
підвищення кваліфікації кадрів відповідно до
світових стандартів, використовує глобальну
інформаційну мережу тощо. Для України, що
має вагомий потенціал у туристичній сфері,
напрям розвитку туризму повинен бути одним
із пріоритетних [1].

Головним завданням для розвитку галузі
рекреаційного туризму є визначення ефектив-
них методичних засад щодо оцінки ресурсного
потенціалу рекреаційно-туристичних тери-
торій задля забезпечення збалансованого роз-
витку території в гармонії з природою та збе-
реженням природних ресурсів.

It is proved that on the way of Ukraine's European integration and achievement of the aboveNstated tasks, it is
expedient to define and form effective methods of estimating the resource potential of the territory and further
implementation of effective management decisions in the field of recreational tourism. arena as a competitive player.

Ключові слова: рекреаційний потенціал, рекреаційні ресурси, оцінка ресурсного потенціа8
лу, рекреаційно8туристичні території, збалансований розвиток, охорона навколишнього при8
родного середовища.

Key words: recreational potential, recreational resources, assessment of resource potential,
recreational and tourist territories, balanced development, environmental protection.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням методології оцінювання ресурс-
ного потенціалу рекреаційного туризму при-
свячували свої праці таких провідних вчених:
Бейдик О., Зелінський І., Ступень Н., Смаль І.,
Черчик Л., Шабардіна Ю., Юхновська Ю. та ін.
Що стверджується необхідністю пошуку
шляхів для раціонального оцінювання ресурс-
ного потенціалу, направлених на рекреацію та
туризм як в окремих регіонах, так і в Україні
загалом.

Матеріали та методи досліджень. У цій стат-
ті було використано загальнонаукові та спе-
ціальні методи досліджень: аналізу та синтезу —
для виявлення проблем та розкриття значення
рекреаційного туризму, було проведено аналіз
літературних джерел з тематики дослідження;
порівняння — для виявлення і зіставленні ос-
новних методик оцінювання ресурсного потен-
ціалу рекреаційного туризму в Україні; уза-
гальнення — для формулювання висновків.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Туризм на початку XXI ст. став одним з про-
відних напрямів соціально-економічного, еко-
логічного і культурного життя в більшості
країн світу. Особливо сприяє цьому розширен-
ня політичних, економічних, наукових і куль-
турних зв'язків між країнами і народами світу.

В останні роки рекреаційні, природні тери-
торії стали улюбленим місцем відпочинку для
людей, які прагнуть утекти від міської метушні
і забруднення. У розвинутих європейських
країнах та й у світі загалом люди прагнуть біль-
шого єднання з природою, тому все частіше
вибирають для відпочинку рекреаційний та еко-
логічно спрямований туризм. Рекреаційно-ту-
ристична діяльність, що проводиться на при-
родних територіях, повинна здійснюватися з
повагою до довкілля, щоб забезпечити баланс
та мінімізацію негативного впливу на навко-
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лишнє середовище. Цей баланс повинен забез-
печувати захист навколишнього середовища зі
збалансованим та дбайливим використанням
ресурсів певної території.

Туристично-рекреаційна галузь має яскра-
во виражену ресурсну орієнтацію. Ресурси ви-
значають її територіальну організацію, напря-
ми спеціалізації, формують туристичні потоки,
рівень ефективності роботи туристичних і рек-
реаційних закладів. Проблема забезпечення
рекреаційних потреб досить давно розгля-
дається як проблема освоєння та раціонально-
го використання цих ресурсів. Останніми ро-
ками в роботах багатьох авторів став фігуру-
вати термін "туристсько-рекреаційні ресурси".
Значна частина науковців вважає, що туризм є
складовою рекреації, а туристські ресурси є
частиною рекреаційних ресурсів, інші вважа-
ють, що навпаки. Проте, як зазначалось вище,
вони доповнюють одне одного, визначаючи
особливості формування туристично-рекреа-
ційного комплексу певного регіону [2].

Реймерс (1994) запропонував вважати при-
родно-ресурсний потенціал, з одного боку, як
частину природногоресурсу Землі, яка на-
справді може бути залучена в економічній
діяльності за певних технічних та соціально-
економічних умов суспільства, зберігаючи при
цьому середовище життя людини. З іншого
боку, як набір природних ресурсів, умов та про-
цесів, які складають основу життєдіяльності
суспільства та протистоять йому як об'єкту
антропогенного впливу. Доцільним є викорис-
тання визначення природно-ресурсного потен-
ціалу, дане Глуховою (2004), яка зазначає, що
цей вид потенціалу представляє "якість та
кількість природних ресурсів, необхідних для
економічного розвитку в переважаючих умо-
вах, зберігаючи природний стан" [3]. Підвищен-
ня ролі туризму призвело до формування но-
вих уявлень про вплив індустрії відпочинку на
екосистеми природи та на важливість оціню-
вання та збереження ресурсного потенціалу
рекреаційного туризму.

Всесвітньою туристичною організацією
була сформульована концепція "сталого туриз-
му", яка має на увазі, що стійкий туризм — це
туризм, який у повній мірі враховує його по-
точні та майбутні економічні, соціальні та еко-
логічні наслідки, задовольняє потреби відвіду-
вачів, промисловості, навколишнього середо-
вища і приймаючих громад [4]. Стійкий туризм
базується на трьох принципах: природоохо-
ронному (забезпечення оптимального викори-
стання ресурсів навколишнього середовища,
яке допомагає зберігати природну спадщину та

біологічне різноманіття), соціально-культур-
ному (повага і збереження соціально-культур-
них цінностей місцевого населення, що сприя-
ють міжкультурному взаєморозумінню і терпи-
мості, участь місцевого населення в отриманні
доходів від туризму) та економічному (забез-
печення життєздатності довгострокових гос-
подарських операцій, надання соціально-еко-
номічних вигод для всіх зацікавлених сторін,
які розподілялися б на справедливій основі,
включаючи стабільну зайнятість і можливість
отримання доходу та соціальних послуг для
приймаючих громад) [5].

Не менш важливою складовою формуван-
ня рекреаційного потенціалу є стан інфра-
структурного розвитку. При цьому мова йде
про стан транспортного сполучення, готельно-
ресторанного господарства, оздоровчих об'єк-
тів, а також зв'язку, рівень розвитку якого за-
безпечує вільний і швидкий доступ потенційних
рекреантів до інформації щодо потенційних
можливостей регіону. Досвід розвитку про-
відних країн світу показує, що конкуренто-
спроможність економіки можна підняти тільки
шляхом переходу до інноваційної моделі роз-
витку, кінцева мета впровадження якої поля-
гає в підвищенні добробуту населення за раху-
нок прискорення економічного зростання.
Інноваційна складова є вагомим інструментом
підвищення рекреаційного потенціалу регіону
та максимізації отриманого економічного, со-
ціального та еколого-відновлювального ефектів
рекреантами. Впровадження інновацій у сфе-
ру рекреації може спричинити наступні пози-
тивні зрушення: 1) раціональне природокорис-
тування та охорону довкілля; 2) створення но-
вих продуктів у сфері господарської діяльності;
3) розвиток галузей інфраструктурної еконо-
міки; 4) ріст доходів місцевих бюджетів та ство-
рення нових робочих місць; 5) підвищення до-
ступності та якості рекреаційних послуг [6].

Зважаючи на вищесказане, надзвичайно
важливим є дослідження методичних засад оці-
нювання всіх рекреаційних та туристичних ре-
сурсів для подальшого ефективного господа-
рювання та запровадження дієвих управлінсь-
ких рішень, щодо комплексного вдосконален-
ня та збереження ресурсного потенціалу тери-
торії.

Оцінка рекреаційних ресурсів буває ди-
ференційною та інтегральною. Диференційну
оцінку дають кожному окремому ресурсу, його
властивості або особливості в межах регіону
або країни загалом. Інтегральну оцінку дають
певній ділянці території, яка відрізняється од-
норідністю і набором дискретних за розподі-



28
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 13—14, 2021

лом у її межах окремих видів ресурсів. Дифе-
ренційна оцінка сприяє визначенню обсягу роз-
витку того чи іншого виду рекреації, який грун-
тується на цьому ресурсі, інтегральна оцінка
дає змогу визначити оптимальне співіснуван-
ня різних видів рекреації на певній території,
з'ясувати обмеження і допустимі навантажен-
ня рекреантів на ландшафт [7].

У вітчизняній практиці рекреаційна оцінка
природних територіальних комплексів грун-
тується на методиках, пов'язаних із визначен-
ням міри придатності природного середовища
для рекреаційних потреб, його стійкості та опти-
мального навантаження на природу. Головни-
ми чинниками, що визначають рекреаційну при-
датність території, є: естетичні якості, доступ-
ність, забезпеченість питною водою, мож-
ливість задоволення різних потреб відпочи-
вальників [8].

На сьогодні є ряд методичних підходів до
оцінювання рекреаційних ресурсів та потен-
ціалу рекреаційно туристичних територій.
Об'єктом оцінювання в них виступає екосисте-
ма (природне середовище), територіальна рек-
реаційна система, окремі її підсистеми, елемен-
ти підсистеми. Найчастіше потенціали окремих
рекреаційних ресурсів території оцінюються в
натуральних показниках на основі розрахунку
їхньої рекреаційної місткості, площ, зайнятих
рекреаційними територіями, вартісної оцінки.
Оцінювання природного рекреаційного потен-
ціалу, проведене за допомогою натуральних
показників, дає змогу вирішити завдання пла-
нування розвитку та розміщення рекреаційних
закладів, субгалузей територіального рекреа-
ційного комплексу, аналізувати рівень і пропо-
зиції їхнього розвитку, має чітко виражену
практичну спрямованість. Розроблена Л. Чер-
чик методика компонентної оцінки туристич-
но рекреаційного потенціалу територій, визна-
чає сукупну можливість природних рекреацій-
них ресурсів задовольняти рекреаційні потре-
би людей з урахуванням запасів та норм їх ви-
користання [9].

Зелінський І. для оцінки рекреаційного по-
тенціалу пропонує методичний підхід, який
зводиться до проведення оцінки на 4-х етапах.
На першому етапі здійснюється оцінка об'єктів
природного потенціалу регіону, які можуть
бути використані з рекреаційною метою. На
другому етапі — оцінка рівня використання
природного потенціалу регіону з рекреаційною
метою, на третьому — оцінка стану та викори-
стання рекреаційно-оздоровчих закладів та
відповідної інфраструктури на території ре-
гіону. Четвертий етап, протягом якого прово-

диться оцінка ефективності рекреаційно-оздо-
ровчого забезпечення в регіоні, є завершаль-
ним. Такий підхід має насамперед ресурсне
спрямування, що є, безумовно, важливим для
нашого дослідження. Так, необхідним у процесі
оцінки РПР є аналіз історико-культурних,
фінансових, трудових, матеріально-технічних
та, безперечно, природних рекреаційний ре-
сурсів. При цьому слід сконцентрувати увагу й
на якості вказаних ресурсів, що буде визнача-
ти конкурентні переваги регіону в можливості
забезпечити надання рекреаційних послуг [10;
11].

За допомогою бальної оцінки О. Бейдик
запропонував визначати ресурсно-рекреацій-
ний рейтинг території. На підставі відповідних
кількісних показників, експертного підходу,
значного експедиційного досвіду, з викорис-
танням п'ятибальної шкали визначали актуаль-
ні та потенційні рекреаційно-туристичні ресур-
си території України по областях з виділенням
семи основних ресурсно-рекреаційних блоків
(суспільно-географічний, природний, природ-
но-атропогенний, архітектурно-історичний,
інфраструктурний, біосоціальний, подієвий),
які оцінювали в амплітуді 1-5 балів. Для зруч-
ності оцінки визначали мінімальний та макси-
мальний критерії (крайні позиції — 1 і 5 балів).
У деяких випадках бальну оцінку відповідного
рекреаційного ресурсу (спелеологічні, рос-
линні ресурси та ін.) проводили за декількома
складовими. Інтегральний бал визначали ран-
жуванням (теж за п'ятибальною системою) сум
складових бальних оцінок [12].

Заслуговує на увагу досвід Великої Бри-
танії, де на загальнонаціональному рівні виді-
лено "найкрасивіші території" на засадах баль-
ної оцінки природного середовища з урахуван-
ням горизонтального та вертикального поділу
території, лісистості, вікового і породного
складу лісів, наявності водойм, кліматичних
умов, заболоченості території, антропогенно-
го впливу на ландшафти, наявності пам'яток
історії та культури. "Найкрасивіші території"
дуже популярні серед населення і виділені в
США, Чехії, Словаччині, Іспанії, Польщі та ін.
Хоча з погляду рекреалогії мінусом такої ме-
тодики є відсутність оцінки, наприклад, баль-
неологічних ресурсів [8].

Ю.В. Шабардіна, досліджуючи рекреацій-
ний потенціал, пропонує здійснити його діаг-
ностику через призму двох складових: оцінку
рекреаційної активності, зокрема через показ-
ники активності щодо задоволення рекреацій-
них потреб в оздоровленні й відпочинку, в по-
слуг закладів культури, в туристичних послу-
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гах; оцінку рекреаційного потенціалу через
показники історико-культурної спадщини,
природно-рекреаційних, інфраструктурних,
інноваційно-інвестиційних ресурсів, стану дов-
кілля [13].

Отже, визнаючи значний науковий доробок,
який сьогодні існує у сфері методології оціню-
вання ресурсного потенціалу рекреаційного
туризму, потрібно наголосити на тому, що не-
обхідним є подальше удосконалення підходів,

розроблення комплексної системної оцінки
ресурсів та визначення їх цінності для досяг-
нення ефективного розвитку рекреаційного
туризму. Критеріями оцінки є рівні привабли-
вості, інфраструктура, рівень деградації навко-
лишнього середовища, доступність та ін.

Доцільність та необхідність кількісного оці-
нювання туристичної привабливості на рівні
країни, галузі чи певного регіону пояснюють-
ся виявленням тих територій, стимулювання

Таблиця 1. Групи факторів для оцінювання потенціалу туристичної галузі регіону

Джерело: сформовано автором [15].

Група Фактори 
Історико-
культурна 
спадщина 

– Насиченість території історико-культурними пам’ятками;  
– рівень значущості історико-культурних пам’яток (світове, національне, державне надбання);  
– кількість необхідного та достатнього часу для огляду цінностей, що розраховується задля порівняння 
різних територій для розвитку історико-культурного туризму; 
 – історична, культурна, інша цінність пам’яток; 
 – сучасний стан та рівень збереженості історико-культурних ресурсів 

Природно-
рекреаційні умови 
та ресурси 

Рельєф, водні об’єкти, ландшафти та зонування територій, грунти, гідромінеральні ресурси, 
сільськогосподарські угіддя, корисні копалини, ліси, клімат та біоклімат тощо 

Інфраструктура – Забезпеченість території засобами розміщення для різних категорій туристів та рекреантів;  
– кількість місць у засобах розміщення;  
– коефіцієнт завантаження засобів розміщення;  
– прибуток із розрахунку на 1 місце у закладах розміщення;  
– кількість працівників означеної галузі;  
– середня площа засобів розміщення в розрахунку на 1 місце, м2 ; 
 – кількість підприємств ресторанного господарства; 
 – кількість посадочних місць у підприємствах ресторанного господарства в розрахунку на тисячу жителів 
регіону;  
– товарообіг підприємств ресторанного господарства 

Інформація – Законодавча база щодо питань розвитку та використання засобів масової інформації;  
– рівень розвитку засобів масової інформації, інформаційних систем та технологій; 
 – технологічні можливості використання інформаційних систем та технологій суб’єктами туристично-
рекреаційної діяльності;  
– наявність спеціалізованих інформаційних продуктів для туристично-рекреаційної сфери 

Фінанси – Державні дотації у сферу туризму та рекреації;  
– кошти споживачів, сплачені за туристично-рекреаційні послуги;  
– кошти суб’єктів господарювання, спрямовані на розроблення та впровадження нових технологій 
використання туристичних ресурсів;  
– фінансування заходів, ужиття яких спрямоване на підвищення рівня обслуговування туристів та якості 
послуг, що надаються 

Інвестиції – Обсяг внутрішніх та іноземних інвестицій у туристично-рекреаційну сферу;  
– обсяг реальних та портфельних інвестицій у туристично-рекреаційну сферу;  
– кількість укладених договорів з інвесторами; 
 – кошти інвесторів, спрямовані на будівництво, реконструкцію та модернізацію туристично-
рекреаційних підприємств; 
 – кошти інвесторів, спрямовані на створення або розвиток підприємств туристично-рекреаційної 
інфраструктури;  
– кількість новоутворених підприємств завдяки інвестиційній діяльності 

Управління – Нормативно-правові акти, що регулюють діяльність туристично-рекреаційної сфери; 
 – показники ефективності управлінської праці;  
– коефіцієнт оперативності роботи апарату управління;  
– надійність системи управління; 
 – стабільність системи управління 

Соціальні умови – Кількість працівників туристично-рекреаційної сфери;  
– кількість навчальних закладів усіх видів, які здійснюють підготовку спеціалістів туристичного профілю; 
– ліцензійний обсяг навчальних закладів усіх видів для підготовки спеціалістів туристичного профілю. 

Кадрове 
забезпечення 

– Ринок робочої сили, який забезпечує туристично-рекреаційні підприємства обслуговуючим персоналом;
 – експерти та консультанти з підбору кадрів;  
– навчальні заклади різних рівнів, які забезпечують підготовку спеціалістів для сфери туризму та 
рекреації;  
– навчальні заклади, які забезпечують підготовку спеціалістів економічного та юридичного профілів 

Екологічні умови Рівень забрудненості повітряного басейну, водних обріїв, забруднення грунтів, наявність 
електромагнітних хвиль, шум, радіаційне забруднення 

Архітектурно-
естетичні умови 

Наявність заповідників, пам’яток архітектури та містобудування, археології, історії, природи, культури 
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розвитку яких приведе до можливості отриман-
ня якнайшвидших економічних результатів,
тобто сукупності ефектів. Під час оцінювання
туристичного потенціалу слід ураховувати всю
сукупність внутрішніх (ендогенних) та зов-
нішніх (екзогенних) факторів, що обумовлюють
пріоритети та перспективи розвитку туризму в
цьому регіоні території [14] (табл. 1).

Збалансований розвиток рекреаційних те-
риторій нерозривно пов'язаний із використан-
ням рекреаційних ресурсів та рекреаційного
потенціалу цих територій загалом. На підставі
оцінки й класифікації рекреаційних ресурсів
проводиться реєстраційне зонування території
за певними ознаками, що є найважливішим
інструментом територіального планування
розвитку рекреації і має враховуватись у схе-
мах територіального планування [16].

Аналіз Угоди про Асоціацію між Україною
та ЄС, яку можна умовно назвати теоретичною
основою, зокрема й із питань розвитку туриз-
му, дозволяє побачити певні орієнтири у згада-
ному питанні. Вочевидь, європейський ринок
суттєво не залежить від українських туристів.
Тому слід говорити саме про можливості або ж
зобов'язання, які фактично держава Україна
взяла на себе, підписуючи Угоду. При чому мова
йде про зобов'язання держави насамперед пе-
ред власним суспільством. Аналіз Угоди під-
тверджує, що фактично йдеться про необхід-
ність зміни державної політики в бік максималь-
ної "децентралізації" туризму як об'єкта влад-
ного управління, а також інтенсивної імплемен-
тації в нашій країні передових форм організації
туризму та сучасних європейських практик. Та-
ким чином, Україна буде здатна створити при-
вабливий ринок для в'їзного туризму з Європи,
особливо конкурентні умови для популярного
серед найактивніших європейських мандрів-
ників екотуризму. Угода передбачає "просуван-
ня та розвиток туристичних продуктів і ринків,
інфраструктури, людських ресурсів та інститу-
ційних структур" [17]. На шляху євроінтеграції
України та досягнення вищенаведених завдань,
доцільним є визначення і формування дієвих
методів оцінювання ресурсного потенціалу те-
риторії та в подальшому запровадження дієвих
управлінських рішень у галузі рекреаційного
туризму, що дозволить покращити економічну
та екологічну ситуацію в країні та зможе вивес-
ти її на міжнародну арену як конкурентноспро-
можного гравця.

ВИСНОВКИ
Необхідним є розроблення системи оціню-

вання та використання в комплексі як якісних,

так і кількісних методів для визначення рівнів
привабливості, доступності, наявності інфра-
структури і рівня деградації навколишнього се-
редовища. Україна, взявши курс до Євроінтег-
рації, повинна зосередити свою увагу на впро-
вадженні методичних засад оцінювання ресур-
сного потенціалу рекреаційним туризмом, у
яких оцінка створює напрямок для прийняття
рішень, де збереження ресурсів домінує над
експлуатацією, а експлуатація відновлюваних
ресурсів має пріоритет перед експлуатацією
невідновлюваних ресурсів.
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