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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний період стагнації вітчизняної економіки

відзначається значним уповільненням, а в деяких випад-
ках — погіршенням ключових показників, що характе-
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У статті обгрунтовано стратегічні пріоритети збалансованого розвитку рекреаційних територій.

Визначено, що методичний підхід до формування комплексу стратегічних пріоритетів має грунту-

ватися на таких діях: комплексний аналіз — визначення мети — розробка альтернативних стратегій

— вибір стратегії — реалізації стратегії. Тобто доцільно використовувати алгоритм формування ком-

плексу стратегічних альтернатив реалізації ресурсного потенціалу рекреаційної території — стра-
тегії: використання можливостей; усунення загроз зовнішнього середовища, збереження і викори-

стання сильних сторін території; усунення слабких сторін з подальшим якісним аналізом сформо-

ваного комплексу стратегічних альтернатив. Такого роду підхід дає змогу побудувати структурно-

логічну модель стратегії з урахуванням переваг рекреаційної території, унікальності територіаль-

ного рекреаційного продукту, культурно-етнічної самобутності регіонального суспільства, що спри-

ятиме підвищенню конкурентоспроможності рекреаційної території загалом.

За результатами ранжирування і групування регіонів України за рівнем ресурсного потенціалу

рекреаційних територій запропоновано три сценарії їх розвитку: територія як сировинний донор;

нейтральні території; територія як сировинний реципієнт. Для кожного сценарію розвитку рекреац-

ійних територій і забезпечення рекреаційних послуг для населення розроблено стратегію збалан-

сування за відповідною підсистемою загальної рекреаційної системи.

The article substantiates the strategic priorities of the sustainable development of recreational areas.

It was determined that the methodical approach to the formation of a set of strategic priorities should be

based on the following actions: a comprehensive analysis — the definition of the goal — the development

of alternative strategies — the choice of strategy — the implementation of the strategy. That is, it is

expedient to use the algorithm for forming a complex of strategic alternatives for realizing the resource

potential of a recreational area — strategy: the use of opportunities; elimination of environmental threats,

preservation and use of the strengths of the territory; elimination of weaknesses with subsequent

qualitative analysis of the existing set of strategic alternatives. This kind of approach allows us to build a
structural and logical model of the strategy taking into account the advantages of a recreational area, the

uniqueness of a territorial recreational product, the cultural and ethnic identity of a regional society,

which will contribute to improving the competitiveness of the recreational area as a whole.

According to the results of ranking and grouping of regions of Ukraine according to the level of resource

potential of recreational territories, three scenarios for their development are proposed: territories as a

raw material donor; neutral territories; territory as a raw material recipient. For each scenario of

development of recreational areas and provision of recreational services for the population, a strategy

for balancing the corresponding subsystem of the general recreational system has been developed.

Ключові слова: рекреаційні території, стратегічні пріоритети, збалансований, розвиток, ресурсний
потенціал, модель.

Key words: recreational areas, strategic priorities, balanced, development, resource potential, model.

ризують стан соціально-економічного розвитку країни.
Такий стан економіки України переконливо свідчить, що
розв'язання проблем соціально-економічного розвит-
ку, в тому числі окремих сегментів рекреаційної сфери,
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перейшло в розряд стратегічних.
При цьому назріла необхідність
реорганізувати економічні відно-
сини в рекреаційній сфері з ме-
тою приведення їх у відповідність
із загальними напрямами еконо-
мічного реформування. За таких
умов виникає необхідність прове-
сти детальний науково обгрунто-
ваний аналіз стратегічно важли-
вих сфер національної економіки
як умову підвищення ефектив-
ності їхнього функціонування та
розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

У науковій літературі при-
діляється значна увага вивченню
питань формування та розвитку
рекреаційних територій. Зокрема
дослідженню теоретичних і при-
кладних проблем розвитку тери-
торіальних рекреаційних комп-
лексів присвячено праці І.Я. Анто-
ненко, І.К. Бистрякова, В.Г. В'ю-
на, Т.П. Галушкіної, В.В. Горлачу-
ка, Л.М. Грановської, Н.В. Зінов-
чук, В.Ф. Кифяка, І.М. Лицура,
О.І. Фурдичка, Г.В. Черевка та ін.
В їх наукових працях достатньо
уваги приділено соціально-еко-
номічним інструментам розвитку
рекреаційних територій, а також
питанням освоєння рекреаційно-
го потенціалу територій на заса-
дах сталого розвитку.

Незважаючи на всебічний аналіз проблем роз-
витку рекреаційних територій та вітчизняної турис-
тично-рекреаційної галузі зокрема, досі залишаєть-
ся нез'ясованим питання щодо стратегічного бачен-
ня та необхідності визначення меж державного ре-
гулювання відносин в процесі рекреаційної діяль-
ності. Тому однією з найважливіших передумов
ефективності та дієвості системи еколого-економі-
чного забезпечення рекреаційної діяльності є вибір
стратегічного курсу, який дозволить досягти основ-
ної цілі цієї системи — збалансованого розвитку рек-
реаційних територій.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є обгрунтування сценаріїв роз-

витку та стратегічних пріоритетів збалансування рек-
реаційних територій залежно від рівня їх ресурсного по-
тенціалу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Стратегія є основою стратегічного управління, в
якості основних функцій якого, на всіх ієрархічних
рівнях (макро-, мезо- та мікро-), виступають плану-

вання, організація, мотивація, координація, регулю-
вання та контроль, в системі моніторингу, обліку та
оцінки. Тому актуальними є дослідження, спрямовані
як на розробку теоретико-методологічних засад
стратегічного управління, так і на обгрунтування кон-
кретних пріоритетів, імперативів та сценаріїв розвит-
ку еколого-економічних систем. Таким чином, виді-
лимо основні проблеми, які існують у підходах і ме-
тодиках оцінювання сукупного вкладу рекреації в
соціально-економічний розвиток регіону, що при-
зводить регіональну систему до неправильної оцін-
ки [1—5]:

— відсутність уніфікованих статистичних даних про
рекреаційні продукти, що надаються на регулярній
основі;

— відсутність взаємоузгоджених показників усере-
дині рекреаційної галузі внаслідок різноманіття галузе-
вих специфік;

— відсутність методичної бази оцінювання сектора
рекреації як частини регіональної економічної системи
з урахуванням різноманітності форм рекреаційних те-
риторій;

— складність зіставлення результатів функціону-
вання рекреаційних територій з міжнародними конку-
рентами.
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Рис. 1. Модель розроблення альтернативних стратегій реалізації

потенціалу рекреаційних територій

Джерело: сформовано автором на основі [11; 12].
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Тому, оцінюючи вплив рекреації на
підвищення стійкості та формування си-
стемних механізмів управління, слід
зазначити, що стабілізація й стійкість
мають розглядатися як важливий кри-
терій економічного управління рекреа-
ційними територіями. Особливе значен-
ня при цьому має курортно-рекреацій-
на галузь вітчизняної економіки, що ви-
конує ряд найважливіших, з точки зору
забезпечення здоров'я громадян, функ-
цій: відпочинку, профілактики, лікуван-
ня, оздоровлення та реабілітації насе-
лення.

У практиці статистичного прогнозу-
вання найбільш часто використовують-
ся дві базові СС-моделі — Брауна і
Хольта, перша з них є окремим випад-
ком другий [6; 7]. Ці моделі представ-
ляють процес розвитку як лінійну тен-
денцію з постійно мінливими парамет-
рами.

Формування ефективної стратегії
розвитку курортно-рекреаційної галузі
зумовлено насамперед сучасним ста-
ном суб'єктів господарювання в цьому
сегменті ринку. Тому аналіз ефектив-
ності функціонування суб'єктів курор-
тно-рекреаційної галузі є одним з найважливіших тео-
ретико-прикладних аспектів обгрунтування перспек-
тивних напрямів розвитку галузі та економіки країни в
цілому.

Стратегія розвитку рекреаційних територій кожно-
го конкретного регіону формується в рамках, з одного
боку, формалізованих перспективних орієнтирів, з іншо-
го боку, трансформуванні чинників впливу на рекреа-
ційну галузь. У зв'язку з цим, така стратегія є комбіна-
цією управлінських рішень стосовно адаптації еколого-
економічних систем до змін з метою отримання конку-
рентних переваг [8, с. 86].

Попри достатню опрацьованість названої про-
блематики, з нашої точки зору, на сьогодні не знай-
шли належного відображення питання стратегічно-
го аналізу комплексного розвитку курортно-рекре-
аційної сфери з урахуванням потреб людини в рек-
реаційній, оздоровчій та інших видах діяльності, ос-
кільки кожен дослідник у своїх працях виділяє ок-
ремі проблеми.

В обгрунтуванні ресурсного вибору пріоритетів при
реалізації видів по-потенціалу рекреаційних територій
може бути застосований метод порівняльного аналі-
зу, який виступає методичною основою обгрунтуван-
ня розроблення локальних, зональних та регіональних
стратегій формування рекреаційних територій. Сучас-
на практика використання потенціалу рекреаційних те-
риторій зводиться до вибору стратегічних варіантів і
формування планів за критерієм фінансової спромож-
ності замість вироблення стратегічних альтернатив ре-
алізації видів потенціалу на основі забезпеченості те-
риторії виробничими та невиробничими чинниками
[9—14].

Методичний підхід до формування комплексу стра-
тегічних пріоритетів, з нашої точки зору, грунтується на
такому ланцюжку: комплексний аналіз — визначення
мети — розроблення альтернативних стратегій — вибір
стратегії — реалізація стратегії.

Таким чином, доцільно використовувати алгоритм
формування комплексу стратегічних альтернатив реа-

1 — природно-рекреаційний потенціал; 2 — історико-культурний потенціал;
3 — соціально-економічні ресурси; 4 — екологічна безпека

Рис. 2. Діаграма ключових векторів формування та

реалізації потенціалу рекреаційних територій

Джерело: сформовано автором.

Таблиця 1. Сценарії розвитку рекреаційних територій залежно

від рівня забезпечення ресурсним потенціалом

Джерело: сформовано автором.

Рівень 
ресурсного 
потенціалу 

Інтегральний 
індекс 

ресурсного 
потенціалу 

Залежність від 
міжрегіонального 

ринку 
рекреаційних 

послуг 

Сценарій розвитку 

Стратегія 
збалансування 

розвитку за 
показниками 

Високий ≥ 0,76 незалежний сировинний донор екологічного стану 
Середній 0,51–0,75 нейтральний нейтральний розвиток еколого-економіко- 

соціального стану 
Низький 0,26–0,50 залежний сировинний реципієнт еколого-соціального 

стану 
Дуже низький ≤ 0,25 дуже залежний сировинний реципієнт еколого-соціального 

стану 
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товувати стратегію збалансування за екологічними, еко-
номічними та соціальними показниками.

Для регіонів з низьким і дуже низьким рівнем за-
безпечення рекреаційним потенціалом, тобто для ре-
гіонів, які є сировинними реципієнтами, важливим стра-
тегічним підходом є збалансування їх економічного,
соціального і екологічного розвитку, при цьому ключо-
вими аспектами є збалансування господарської діяль-
ності інших галузей економіки із соціальними вимога-
ми та екологічним станом територій. Ключовим є показ-
ники економіко-соціального розвитку, у тому числі і за
рахунок регіонів донорів.

Для реалізації Стратегій збалансування розвит-
ку  рекреаційних територій сформовано групи
інструментарію, які найбільш адекватно регулюють
їх розвиток та забезпечують сталість регіональної
еколого-економічної системи. Для впровадження
Стратегії збалансування розвитку за показниками
екологічного стану сформовано групи: організац-
ійно-правових інструментів для регулювання ринку
міжрегіональних рекреаційних послуг та еколого-
економічних — для збалансованого використання
рекреаційного потенціалу. Для впровадження Стра-
тегії збалансування розвитку за показниками еко-
лого-економіко-соціального стану сформовано гру-
пи: організаційно-правових інструментів для регу-
лювання господарської діяльності галузей еконо-
міки та еколого-економічних — для збалансовано-
го використання природно-ресурсного потенціалу
всіма галузями економіки [15]. Для впровадження
Стратегії збалансування розвитку територій за по-
казниками еколого-соціального стану сформовано
групи: організаційно-правових інструментів для за-
безпечення соціальних стандартів сталого розвит-
ку регулюванням економічної діяльності та еколо-
го-економічних інструментів — для регулювання
економічної діяльності (табл. 2).

На основі науково обгрунтованого концептуаль-
ного підходу до збалансування розвитку рекреацій-
них територій та теоретико-методологічного підходу
до формування моделі переходу до збалансованого
розвитку рекреаційних територій розроблено описо-
ву модель розвитку рекреаційних територій. Модель
включає в себе ряд позиції, які дозволяють теоретич-
но обгрунтувати поетапний перехід до збалансовано-
го розвитку рекреаційних територій залежно від на-
явного ресурсного рекреаційного потенціалу, сце-

лізації ресурсного потенціалу рекреаційної території, а
саме: використання можливостей; усунення загроз зов-
нішнього середовища, збереження й використання
сильних сторін території; усунення слабких сторін з по-
дальшим якісним аналізом сформованого комплексу
стратегічних альтернатив (рис. 1).

Такого роду підхід дає змогу побудувати структур-
но-логічну модель розроблення стратегії з урахуванням
переваг рекреаційної території, унікальності терито-
ріального рекреаційного продукту, культурно-етнічної
самобутності регіонального суспільства, що сприятиме
підвищенню конкурентоспроможності рекреаційної те-
риторії в цілому.

Для найбільш перспективних регіонів України для
розвитку рекреаційних територій з урахування ресурс-
ного та інфраструктурного потенціалів спробуємо виз-
начити відповідні стратегічні пріоритети розвитку (рис.
2).

За результатами ранжирування і групування регі-
онів України за рівнем ресурсного потенціалу рекре-
аційних територій запропоновано три сценарії їх роз-
витку: територія як сировинний донор, яка може бути
міжрегіональним ринком забезпечення рекреаційних
послуг для регіонів з низьким і дуже низьким рівнем
ресурсного рекреаційного потенціалу; нейтральні те-
риторії, які мають середній рівень ресурсного рекре-
аційного потенціалу для забезпечення рекреаційних
послуг і забезпечують середній рівень потреб у рек-
реаційних послугах; територія як сировинний ре-
ципієнт, яка не може забезпечити свої потреби у рек-
реаційних послугах унаслідок низького рівня ресурс-
ного рекреаційного потенціалу і є безпосереднім
учасником міжрегіонального ринку рекреаційних по-
слуг (табл. 1).

Стратегія для регіонів з достатнім рівнем ресурсно-
го рекреаційного потенціалу, регіону який є сировин-
ним донором, передбачає використання наявного рек-
реаційного потенціалу і іншими регіонами, а збалансу-
вання розвитку рекреаційних територій здійснюється за
екологічно, економічно і соціальною підсистемою, од-
нак ключовими збалансування є екологічні показники.
Оскільки саме екологічний стан рекреаційних територій
при здійсненні функцій міжрегіонального ринку рекре-
аційних послуг може негативно впливати на стан загаль-
ної еколого-економічної системи.

Для регіонів, які мають середній рівень забезпечен-
ня рекреаційним потенціалом запропоновано викорис-

Таблиця 2. Групи інструментів для реалізацій стратегій збалансування за сценаріями розвитку

рекреаційних територій

Джерело: сформовано автором.

Сценарій розвитку 
рекреаційних територій 

Стратегія збалансування 
розвитку за показниками 

Групи інструментів для реалізації стратегій збалансування 

Сировинний донор Екологічного стану Організаційно-правові для регулювання ринку міжрегіональних 
рекреаційних послуг. 
Еколого-економічні для збалансованого використання 
рекреаційного потенціалу 

Нейтральний розвиток Еколого-економіко- 
соціального стану 

Організаційно-правові для регулювання господарської діяльності 
галузей економіки. 
Еколого-економічні для збалансованого використання природно-
ресурсного потенціалу всіма галузями економіки 

Сировинний реципієнт Еколого-соціального стану Організаційно-правові для забезпечення соціальних стандартів 
сталого розвитку регулюванням економічної діяльності. 
Еколого-економічні для регулювання економічної діяльності 
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наріїв розвитку та стратегічних підходів до збалан-
сування на основі складових еколого-економічного
механізму (рис. 3).

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Таким чином, за результатами ранжирування і
групування регіонів України за рівнем ресурсного
потенціалу рекреаційних територій запропоновано
три сценарії їх розвитку: території як сировинний
донор; нейтральні території; території як сировин-
ний реципієнт. Для кожного сценарію розвитку рек-
реаційних територій і забезпечення рекреаційних
послуг для населення розроблено стратегію збалан-
сування за відповідною підсистемою загальної рек-
реаційної системи. Зважаючи на вітчизняну специф-
іку функціонування туристично-рекреаційного ком-

плексу, актуальним є розроблення адаптованої до
особливостей національного ринку методики аналі-
зу курортно-рекреаційної галузі. При цьому забез-
печення розвитку курортно-рекреаційної галузі на
національному рівні має грунтуватися на результа-
тах комплексного, стратегічного аналізу на підставі
обгрунтованої методологічної бази. Враховуючи
значну диференціацію рекреаційних територій за по-
казниками інфраструктурного забезпечення та вико-
ристання основних туристичних ресурсів, такі захо-
ди слід реалізовувати з урахуванням особливостей,
стану, умов функціонування та перспектив розвитку
сфери за регіонами України.
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Рис. 3. Модель переходу до збалансованого розвитку рекреаційних територій

Джерело: авторська розробка.
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