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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КЛАСИФІКАЦІЇ ТЕРИТОРІЙ ЗА ПОКАЗНИКАМИ 
РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Мета статті ‒ обґрунтування методологічних засад класифікації територій за показниками рекреаційного 
природокористування для збалансування його економічних, соціальних та екологічних функцій. У статті представлено 
теоретико-методологічні засади дослідження рекреаційного природокористування на прикладі регіонів України. 
Застосовано методи структурного, математичного, статистичного аналізу, узагальнення, синтезу. Обґрунтовано 
зміст, структуру, функції рекреаційного природокористування, його місце у загальній системі природокористування. 
Представлено методологічні засади комплексної класифікації територій за показниками рекреаційного 
природокористування та моделлю територіального розвитку. Здійснено комплексну оцінку стану рекреаційно-
туристичної сфери регіонів України. Новизною відзначаються теоретичний підхід до визначення змісту рекреаційного 
природокористування з урахуванням пануючої соціально-екологічної парадигми, система критеріїв та індикаторів 
формування рекреаційного потенціалу, багаторівневий алгоритм класифікації територій за моделями рекреаційного 
використання.
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METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF THE TERRITORIES’ CLASSIFICATION WITH PARAMETERS OF THE RECREATIONAL 
NATURE USE 

The article presents theoretical and methodological principles of researching the system of recreational nature resources use on 
different areas. Definition of the system, assessment of the resources, the territories’ recreational potential and their following 
differentiation are the paper’s tasks. Several academician and scientific methods have been applied: the structural analysis 
(composition of recreational resources), generalization (assessment of the industry’s status), mathematical (evaluation of the 
territories’ recreational potential), statistical analysis (classification of the territories by economic indicators), grouping the 
territories, and synthesis (elaboration of the multilevel algorithm of their differentiation). Recreational natural resources use 
is the part of the general system of the nature use. It is broader term than the recreational industry, since it includes protection 
and restoration of the resources. The multiplicative economic effect and joint use of recreational resources with other users are 
key features of the industry. Significant discrepancy between the scope of available recreational resources and intensity of their 
use are inherent for all Ukraine’s regions. The multilevel algorithm of the complex classification of the territories according 
to models of recreational nature use is to differentiate territories by type of settlements (urban, rural, intermediate), their 
proximity to urban centres (urbanized and peripheral), recreational potential (high, medium, low), and economic efficiency 
of industry (effective, moderately effective, inefficient). Accordingly three types of a territory’s development strategy have 
been identified: recreational specialization, major recreational industry, and internal recreations. The novelty of the research 
are the approach to determine essence, structure and functions of the system of recreational nature use, the set of criteria and 
indicators to evaluate recreational potential of the regions, and multilevel algorithm to classify territories and define models 
of their recreational use.

Keywords: recreational natural resources use; recreation-and-tourism industry; natural recreational potential; area; 
methodology; algorithm.
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Актуальність теми дослідження 
Рекреаційне природокористування як господар-
ська діяльність, спрямована на раціональне вико-
ристання природних рекреаційних ресурсів для 
надання послуг з оздоровлення та відпочинку 
населення, виконує низку важливих економіч-
них, соціальних та екологічних функцій. Воно 
тісно пов'язане з рекреаційно-туристичною сфе-
рою, яка стала невід'ємною частиною економіки 
більшості країн світу. Сучасній практиці рекреа- 
ційного природокористування бракує диферен-
ційованого підходу до використання рекреацій-
них ресурсів на територіях, що мають різний 
рекреаційний потенціал, інфраструктурне забез-
печення, соціально-демографічні особливості та 
промислову спеціалізацію. Це має економічні, 
соціальні та екологічні наслідки, зокрема, при-
зводить до недовикористання рекреаційного по-
тенціалу або навпаки до його виснаження. Еко-
номічна діяльність, здійснювана без урахування 
рекреаційного потенціалу території, спричиняє 
його втрату, недоотримання доходів місцевого 
населення, деградацію ресурсів. Особливої акту-
альності ці питання набули з огляду на адмініст- 
ративно-територіальну реформу в Україні, яка 
надає територіальним громадам значно більший 
обсяг повноважень у сфері використання природ-
них ресурсів.

Стан вивчення теми дослідження 
Дослідження сталого природокористування у рек- 
реаційній сфері як відносно новій галузі науко-
вого знання мають міждисциплінарний характер. 
Найбільш глибоко і системно теоретичні аспекти 
оцінювання й розвитку рекреаційних ресурсів, 
планування й розміщення територіально-рекре-
аційних систем вивчають фахівці з економіки 
та економічної географії. З'ясуванню поняття, 
структури, особливостей, територіального роз-
міщення природних ресурсів присвячені праці 
таких науковців, як М. Рутинський, Н. Фомен-
ко, В. Штукмейстер [1]; природно-рекреаційно-
го потенціалу територій – М. Крачило, С. Ген-
сірук, В. Руденко [2]; визначенню економічного 
ефекту від рекреаційно-туристичного оздоров-
лення – В. Мацола [3]. Окремі напрями рекреа-
ційної діяльності досліджують В. Квартальнов, 
А. Мельник; управління природними ресурсами 
рекреаційного значення – О. Бейдик [4], Ф. Ма-
зур, І. Синякевич. Проблеми охорони та сталого 
розвитку природних ресурсів відображені у пра-
цях українських учених З. Герасимчук, С. Харіч-

кова,  Л. Черчик [5], а також зарубіжних: С. Берні-
ні [6], Ф. Котлера, С. Массіди [7], Б. Мірбабаєва, 
Дж. Піотровського, А. Фрейтага, М. Шагазатової. 
Вітчизняні вчені також досліджують особливос-
ті природокористування на окремих видах тери-
торій (Н. Андреєва, І. Яковенко [8]) і стратегію 
їх розвитку (Н. Кудла, І. Безуглий [9]). Водночас 
бракує методологічних підходів до більшої дифе-
ренціації практики використання рекреаційних 
ресурсів окремих територій залежно від їхніх 
економічних, соціально-демографічних, геогра-
фічних особливостей. 

М е т а  дослідження полягає в обґрунтуванні 
методологічних засад класифікації територій за 
показниками рекреаційного природокористуван-
ня для збалансування його економічних, соціаль-
них та екологічних функцій. 

Методи дослідження 
Досягнення поставленої мети здійснювалось із 
застосуванням сучасних загальнонаукових та 
спеціальних методів, а саме: структурного – для 
визначення складу рекреаційних ресурсів та ви-
дів рекреаційної діяльності; узагальнення – для 
комплексного оцінювання стану сфери; мате-
матичного – для оцінювання питомого природ-
но-рекреаційного потенціалу територій, розра-
хунку індексів їх соціально-екологічного стану; 
статистичного аналізу – для класифікації тери-
торій за показниками економічної діяльності з 
надання рекреаційних послуг; групування – для 
виділення груп територій за показником пито-
мого природно-рекреаційного ресурсу; аналізу і 
синтезу – для розроблення багаторівневого алго-
ритму диференціації територій. Інформаційною 
базою дослідження є офіційні дані Державної 
служби статистики України, Світової організації 
з туризму (UNWTO).

Виклад основного матеріалу 
Рекреаційне природокористування є складовою 
загальної системи природокористування як про-
цесу взаємодії суспільства з навколишнім при-
родним середовищем, що відображає домінуючу 
в певний історичний період соціально-екологічну 
парадигму (рис. 1). Особливістю рекреаційної ді-
яльності є надання таких послуг на спеціалізова-
них територіях, які забезпечені необхідними для 
цього природними та рукотворними ресурсами і 
розташовані поза місцем постійного проживання 
населення. Натомість рекреаційне природокорис-
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тування є ширшим поняттям, оскільки включає 
також діяльність з пошуку та освоєння нових те-
риторій і ресурсів для використання з відповід-
ною метою, формування рекреаційного середо-
вища, забезпечення його охорони і відновлення, 
раціонального використання природних ресурсів 
та матеріальних об'єктів, екологічної безпеки. За 
умов дотримання цих цілей рекреаційне приро-
докористування можна вважати раціональним, 
а у випадку його розвитку з одночасним ураху-
ванням соціально-економічних потреб населення 

та екологічних обмежень – сталим. Головними 
викликами сталому рекреаційному природоко-
ристуванню на нинішньому етапі є задоволення 
зростаючого попиту населення на рекреаційні 
послуги з одночасним збереженням природних 
рекреаційних ресурсів, територій, цінних істори-
ко-культурних об'єктів в умовах посилення ант- 
ропогенного навантаження на навколишнє при-
родне середовище. 

Питомими рисами рекреаційних ресурсів те-
риторії, що визначають цей вид природокористу-

Рис. 1. Сутність, структура та функції рекреаційного природокористування (розроблено авторами)
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вання, є: 
– невід'ємність від середовища (неможливість 

вилучення); 
– обумовлення обсягів та видів рекреаційної 

діяльності; 
– багатофункціональність (здатність забезпе-

чувати надання різних видів послуг оздоровлен-
ня та відпочинку); 

– мультиплікативність економічного ефекту 
від комплексного використання ресурсу [10]; 

– здатність до узгодження взаємодії з іншими 
видами природокористування на певній терито-
рії; 

– пріоритетність рекреації серед інших видів 
економічної діяльності у випадку незалучення 
природних територіальних комплексів, що вклю-
чають рекреаційний ресурс, до промислового ви-
користання. 

Економічне, соціальне та екологічне значен-
ня рекреаційного природокористування полягає 
у його здатності бути: каталізатором зростання 
економіки та джерелом доходів для його суб‘єк-
тів; забезпеченні зайнятості населення, залучено-
го до вироблення рекреаційних і супутніх послуг; 
реалізації природоохоронних заходів [11]. 

Рекреаційно-туристичний потенціал терито-
рії (країни) є сукупністю наявних природних, 
соціально-економічних та історико-культурних 
ресурсів, що є передумовою організації діяльнос- 
ті з виробництва та надання рекреаційних і ту-
ристичних послуг. Зазвичай особливістю цього 
потенціалу є певна невідповідність його обсягу 
структурі й ефективності використання. Тому 
сталий розвиток рекреаційно-туристичної сфери 
передбачає забезпечення максимально доціль-
ного використання відповідних ресурсів та їх 
відновлення з одночасним урахуванням соціаль-
но-економічних та екологічних функцій рекреа-
ційної сфери. 

Інституціональні перешкоди розвитку рекреа- 
ційно-туристичної сфери в Україні як одного з 
пріоритетних напрямів економіки пов'язані з роз-
біжностями в осмисленні ролі держави у регу- 
люванні сферою та доцільності посилення дер-
жавного управління, яке має бути зорієнтоване 
насамперед на забезпечення рівних умов господа-
рювання для всіх суб‘єктів діяльності і створення 
прозорого ринку послуг. І. Яковенко зауважує, що 
територіальна рекреаційна нерівність зумовлена 
комплексним впливом багатьох факторів, у т.ч. 
природних, демографічних та економічних, які у 
своїй сукупності визначають відмінності в обся-

зі, структурі та якості рекреаційного потенціалу 
території, а також у можливостях розвитку ту-
ристично-рекреаційної інфраструктури [8]. Слід 
погодитися з автором у тому, що подолання таких 
територіальних відмінностей та задоволення ос-
новних економічних потреб населення потребує 
цілеспрямованого державного регулювання – ін-
тенсифікації рекреаційної діяльності у районах, 
де вона обмежена, та додаткового стимулювання 
рекреаційної діяльності на територіях, де вона 
становить основу місцевої економіки. 

Здійснене нами оцінювання природно-рекреа-
ційного потенціалу територій включає етапи від-
бору часткових показників за основними складо-
вими та їх обчислення, комплексне оцінювання, 
групування регіонів, визначення рівня викорис- 
тання потенціалу [12]. З цією метою адаптовано 
комплексний підхід до оцінювання природно-ре-
креаційного потенціалу В. Руденка [2] на основі 
показників площі рекреаційних територій, обся-
гів наданих послуг та відповідних потреб насе-
лення, запасів і об'єму експлуатації мінеральних 
вод та лікувальних грязей. На наступному етапі 
виконано комплексне оцінювання рекреаційної 
сфери регіонів, для чого було обрано показники 
природно-ресурсного забезпечення та екологіч-
ного стану територій, інфраструктурного і мате-
ріально-технічного забезпечення, економічної та 
соціальної ефективності сфери. Було застосовано 
індексний економіко-статистичний метод [13]. 
Основними показниками для оцінювання діяль-
ності сфери туризму визначено їхні основні засо-
би (стан і потужність інфраструктури готельних 
об‘єктів), обсяги виробництва (наданих послуг), 
фінансово-економічну ефективність (рівень до-
ходів, витрат, рентабельність) [14]. 

Запропонована система критеріїв та індикато-
рів формування рекреаційного потенціалу регіо-
нів узгоджена з аналогічними міжнародними сис-
темами [15]. Вона включає параметри поліпшен-
ня стану навколишнього природного середовища, 
підвищення ефективності рекреаційної сфери та 
рекреаційної привабливості регіонів [16], що ви-
ражається через такі групи показників: екологіч-
них впливів (наприклад, шкода біорізноманіттю 
через функціонування екологічних маршрутів, 
усвідомлення місцевим населенням цінності 
чистого довкілля для підвищення рекреаційної 
привабливості території); соціальних впливів 
(криміналізація, забезпечення зайнятості), по-
точного стану сфери (інфраструктури, кадрового 
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забезпечення, обсягів виробництва та споживан-
ня послуг); ефективності управління (динамічні 
показники поліпшення стану довкілля та інфра-
структури, збільшення кількості рекреантів, об-
сягів наданих послуг, доходів від діяльності). 

У сучасних умовах територіям різних типів 
(міським, сільським) притаманні істотні розбіж-
ності щодо їх екологічного стану, інфраструктур-
ного забезпечення та економічної ефективності 
рекреаційної сфери. Тому з метою рекреаційної 
класифікації територій враховано їх поділ за 
типом поселення. Із застосуванням показників 
частки сільського населення та наявності великих 
населених пунктів виокремлено сільські, міські 
території та території проміжного типу.  Оскіль-
ки як сільські території в Україні класифіковано 
понад 90% її загальної площі, де проживає 52% 
населення, за показниками щільності населення, 
наявності міст та критерієм їх віддаленості від 
сільських територій останні додатково поділено 
на урбанізовані та периферійні.  

Подальша диференціація територій за величи-
ною рекреаційно-туристичного потенціалу (РТП) 
від надвисокого до низького та ефективністю 
його використання рекреаційно-туристичною 
сферою (РТС) дає змогу визначити пріоритет-
ні для тих чи інших міських, сільських урбані-
зованих або сільських периферійних територій 
моделі перспективного рекреаційного природо-
користування. Відповідно для перспективних в 
рекреаційному відношенні територій рекомендо-
вано впроваджувати рекреаційну спеціалізацію, 
для помірно перспективних – визначення рекреа-
ційної діяльності як одного з пріоритетних видів 
економічної діяльності, а для малоперспективних 
– використання рекреаційних ресурсів винятково 
для внутрішніх потреб (потреб місцевого насе-
лення). Такий підхід узгоджується з принципами 
збалансованого природокористування і дає змогу 
налагоджувати соціально-економічні відносини в 
межах території, запобігати конфліктам, що мо-
жуть виникати між різними природокористува-
чами (наприклад, між промисловими та агрови-
робниками, місцевим населенням, рекреантами). 
Узагальнені методологічні засади класифікації 
територій різних типів за показниками рекреацій-
ного природокористування та моделлю територі-
ального розвитку представлені на рис. 2.

На основі інтегрального оцінювання регіонів 
України за показниками розвитку рекреацій-
но-туристичної сфери нами виокремлено чотири 

групи регіонів: перша – з найнижчими показни-
ками (депресивні регіони), четверта – з найвищи-
ми (регіони-лідери), друга і третя – відповідно з 
нижчими та вищими від середнього (таблиця 1). 

Причинами низьких показників найчастіше 
є незадовільне інфраструктурне забезпечення: 
санаторно-курортних і оздоровчих закладів – у 
Житомирській (0,051), Сумській, (0,077), Терно-
пільській (0,100), Чернігівській (0,089) областях, 
готельних – у Кіровоградській (0,154) та Харків-
ській (0,214). Рівень природно-ресурсного забез-
печення істотно нижчий порівняно із середнім в 
Україні у Житомирській (0,133), Кіровоградській 
(0,132), Сумській (0,153), Тернопільській (0,195) 
областях. 

Забрудненість атмосферного повітря є показ-
ником-дестимулятором насамперед для Дніпро-
петровщини (0,047) та Луганщини (0,076). Через 
незначну кількість рекреантів найнижчою еконо-
мічною ефективністю характеризується дослід- 
жувана сфера Житомирської (0,123), Кіровоград-
ської (0,210), Луганської (0,149) і Тернопільської 
областей (0,194). Це пояснюється порівняно 
низькою рекреаційною популярністю цих регіо- 
нів, недовикористанням фондів санаторно-ку-
рортних, оздоровчих та готельних закладів.

Групу регіонів з найвищими показниками роз-
витку рекреаційно-туристичної сфери склада-
ють Закарпатська, Одеська і Херсонська області. 
Факторами, що можуть обмежити потенціал їх 
розвитку в майбутньому, є нижчі за середні по-
казники забезпеченості природно-рекреаційними 
ресурсами та концентрації дитячих таборів оз-
доровлення й відпочинку в Херсонській області 
(0,139 та 0,290 відповідно), а також санаторно-ку-
рортних і оздоровчих закладів – на Закарпатті 
(0,370). Це свідчить про невідповідність наявно-
го рекреаційного ресурсу інтенсивності й ефек-
тивності його використання. 

Україні загалом притаманний низький рівень 
розвитку рекреаційно-туристичної сфери та не-
значна частка туристів. Починаючи з 2000 р., ви-
явлено стійку тенденцію до зменшення обсягів 
в’їзного (іноземного) туризму – на 14%, внутріш-
нього – на 7% щороку, а також зростання виїзного 
(закордонного) – на понад 13%1. Тобто Україна як 
дестинація стає все менш привабливою не лише 

1Туризм в Україні. Сайт Державної служби статистики 
України. Вкладка Економічна статистика / Економічна 
діяльність / Туризм. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/
operativ/menu/menu_u/tur.htm]
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Рис. 2. Методологічні засади комплексної класифікації територій за показниками 
рекреаційного природокористування та моделлю перспективного розвитку

 (розроблено авторами)

для іноземних, але і для своїх громадян. Згідно 
з результатами порівняльного аналізу поточного 
стану сфери в розрізі регіонів, з-поміж усіх фак-
торів найбільше її розвиток визначає наявність 
природних туристично-рекреаційних ресурсів – 
насамперед морських узбереж. Саме приморські 
регіони, а також міста з високою концентрацією 
історико-культурних та архітектурних пам’яток 
(м. Київ, Львівська, Чернівецька, Івано-Франків-

ська, Закарпатська області) мають найбільший 
потенціал розвитку рекреаційної сфери.

Стратегічними пріоритетами сталого рекреа-
ційного природокористування визначено:

– забезпечення ефективного і комплексного 
(економічного, соціального, екологічного та ін-
новаційного) використання наявного рекреацій-
но-туристичного потенціалу; 

– гарантування екологічної безпеки рекреацій-

Методологічні засади класифікації територій за показниками рекреаційного природокористування
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Регіон

Інтегральний індекс

Комплексна 
оцінка

забезпечення ефективність

природно-
ресурсне

інфра-
структурне економічна соціальна

І група
Дніпропетровська 0,202 0,558 0,225 0,202 0,289
Житомирська 0,341 0,232 0,197 0,323 0,272
Кіровоградська 0,340 0,212 0,451 0,288 0,320
Сумська 0,297 0,286 0,278 0,254 0,279
Тернопільська 0,279 0,353 0,338 0,218 0,296
Харківська 0,330 0,297 0,358 0,224 0,301
Чернігівська 0,392 0,219 0,269 0,228 0,275

ІІ група
Вінницька 0,198 0,221 0,456 0,502 0,337
Запорізька 0,207 0,326 0,512 0,464 0,372
Київська 0,278 0,308 0,376 0,378 0,334
Полтавська 0,218 0,275 0,498 0,347 0,331
Рівненська 0,357 0,278 0,397 0,540 0,390
Хмельницька 0,283 0,302 0,644 0,312 0,378
Черкаська 0,270 0,533 0,347 0,383 0,380

ІІІ група
Волинська 0,381 0,335 0,425 0,525 0,415
Івано-Франківська 0,295 0,553 0,439 0,435 0,427
Львівська 0,304 0,569 0,635 0,527 0,503
Миколаївська 0,323 0,626 0,394 0,402 0,432
Чернівецька 0,424 0,593 0,336 0,356 0,424
м. Київ 0,418 1,000 0,606 0,101 0,496

ІV група 
Закарпатська 0,581 0,666 0,614 0,547 0,601
Одеська 0,478 0,682 0,474 0,635 0,564
Херсонська 0,372 0,615 0,608 0,603 0,546

Україна 0,249 0,515 0,471 0,453 0,418

* Джерело: розраховано авторами. Без тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим, м. Севастополь та ОРДЛО

Таблиця 1.
Комплексна оцінка рекреаційно-туристичної сфери регіонів України, 2018 р.*

ної діяльності; 
– вдосконалення територіальної структури 

сфери з метою розвитку рекреаційно-туристич-
них територій. 

Відтак першочергові завдання національних та 
регіональних програм, орієнтованих на розвиток 
рекреаційного природокористування, мають бути 
спрямовані на: 

– збереження і відновлення особливо цінних 

природних територій та об’єктів, природно-ліку-
вальних ресурсів, об’єктів історико-культурної 
спадщини; 

– оптимізацію мережі закладів, що надають 
послуги оздоровлення і відпочинку, та екологіч-
ному контролі за їх діяльністю; 

– розвиток рекреаційно-туристичної діяльнос- 
ті на сільських територіях; 

– впровадженн міжнародних принципів сталого 
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розвитку рекреаційно-туристичної сфери. 
Моніторинг і контроль за станом рекреаційних 

ресурсів та впливом досліджуваної сфери на дов- 
кілля потребує організації відповідних кадастрів, 
системи обліку, аналізу та прогнозування [17].  

Показники ефективності системи рекреаційно-
го природокористування включають:

● економічні (внесок сфери у ВВП, її рента-
бельність, обсяг інвестицій), 

● соціальні (зайнятість і безробіття серед міс-
цевого населення, міграція, обсяг наданих по-
слуг), 

● природоохоронні (освоєння та відновлення 
рекреаційних територій і ресурсів, їх використан-
ня й охорона, оптимізація територіального розмі-
щення об‘єктів, благоустрій територій), 

● екологічної безпеки (забрудненість атмос-
ферного повітря, порушення природоохоронного 
режиму, вимог щодо використання водних, зе-
мельних, лісових ресурсів), 

● інституціональні (законодавчі акти, спів- 
праця зацікавлених сторін). 

Відповідно в регіональних, місцевих стратегі-
ях та планах розвитку територій доцільно врахо-
вувати особливості їх розміщення, економічного, 
соціального та екологічного стану, домінантних 
видів економічної діяльності, наявного природ-
но-рекреаційного потенціалу, ресурсів, інфра-
структури та діяльності рекреаційної сфери, що 
відображається у визначених моделях територі-
ального розвитку та рекреаційного природоко-
ристування. 

Висновки 
Рекреаційне природокористування є складовою 
загальної системи природокористування, яка ві-
дображає характер взаємодії суспільства і при-
роди на засадах домінуючої у певний історичний 
період соціально-екологічної парадигми. Його 
особливостями є мультиплікативний економіч-
ний ефект, спільне з іншими природокористува-
чами використання ресурсу та пріоритетність у 
випадку промислового невикористання природ-
них територіальних комплексів. Характерною 
рисою рекреаційного природокористування є 
використання залучених ресурсів спільно з інши-
ми видами природокористувачів. Тому ключова 
умова забезпечення сталого розвитку територій 
полягає в узгодженні інтересів усіх зацікавлених 
у рекреаційному природокористуванні сторін – з 
метою максимально ефективного використання 
ресурсів, їх збереження, задоволення рекреацій-

них потреб населення та недопущення соціаль-
них і економічних конфліктів.

За результатами комплексного оцінювання 
стану, умов і функціонування рекреаційно-ту-
ристичної сфери областей України виокремлено 
чотири групи регіонів: депресивні, з нижчим від 
середнього рівнем розвитку, вищим від середньо-
го рівнем розвитку і лідери. Причинами низької 
оцінки найчастіше є незадовільне інфраструк-
турне (Сумська, Чернігівська) і природно-ресурс-
не забезпечення (Житомирська, Кіровоградська), 
екологічний стан (Дніпропетровська, Луганська 
області). Усім регіонам України притаманна знач- 
на невідповідність наявних рекреаційних ресур-
сів інтенсивності й ефективності їх використан-
ня, що може призвести до зниження рекреаційної 
привабливості України не лише для іноземних, 
але і для власних громадян. 

Багаторівневий алгоритм комплексної кла-
сифікації територій за моделями рекреаційного 
природокористування дає змогу диференціюва-
ти території за типом поселень (міські, сільські, 
проміжного типу), наближеністю місця прожи-
вання більшості мешканців до міських центрів 
(урбанізовані та периферійні сільські території), 
рекреаційно-туристичним потенціалом (надвисо-
кий, високий, середній, низький), ефективністю 
функціонування досліджуваної сфери (ефектив-
на, помірно ефективна, неефективна). На основі 
розробленого алгоритму визначено три стратегії 
розвитку територій: рекреаційної спеціалізації, 
пріоритетності рекреаційної діяльності та рекре-
аційного використання для внутрішніх потреб.

Наукова новизна – запропоновано методичний 
підхід до оцінювання сталості рекреаційно-ту-
ристичної сфери, що, на відміну від вже відо-
мих, ґрунтується на комплексному врахуванні 
показників екологічного стану територій, при-
родно-ресурсного, інфраструктурного, матері-
ально-технічного забезпечення, економічної та 
соціальної ефективності. 

Представлено багаторівневий алгоритм комп-
лексної класифікації територій за моделями ре-
креаційного природокористування на основі 
диференціації залежно від типу поселень, на-
ближеності до урбанізованих центрів, рекреа-
ційно-туристичного потенціалу, ефективності 
функціонування рекреаційної сфери, який дає 
змогу визначити стратегію розвитку території та 
застосувати спеціалізовану політику управління 
рекреаційним природокористуванням.
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