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КОНЦЕПЦІЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА РЕГІОНУ ТА ЇЇ 
ПОНЯТІЙНО –ТЕРМІНОЛОГІЧНЕ СТРУКТУРУВАННЯ  

Розглянуті питання дослідження рекреаційно-туристичного потенціалу регіону. 
Окреслено проблему оцінки загального рекреаційного потенціалу, який би інте-
грував всі компонентні оцінки умов і ресурсів рекреаційно-туристичної діяль-
ності для типових поєднань їх різновидів на даній території. Охарактеризовано 
зміст поняття "рекреаційний потенціал" у контексті середовищного підходу. 
Введене поняття "рекреаційне середовище регіону" з метою посилення  геопро-
сторових (територіальних) аспектів досліджень рекреаційно-туристичної діяль-
ності.

Ключові слова: рекреаційне середовище, регіональний рекреаційний потенці-
ал, рекреаційно-туристична діяльність, рекреаційне природокористування.

ВСТУП
У рекреаційній географії і туризмознавстві посилилась увага до визначення 

рекреаційного потенціалу території та оцінки передумов та чинників, що його 
формують [1, 5, 9, 11]. У сучасних розробках цього напряму переважають ком-
понентні підходи: рекреаційні і туристичні ресурси території оцінюють за по-
єднанням різноманітних природних і соціально-економічних складових, серед 
яких перевагу мають природно-географічні та культурно-історичні компоненти 
[[3, 16], подекуди наголос робиться на врахуванні рекреаційної інфраструктури 
та соціально-економічної ситуації [5, 6, 18]. Так, В.В. Горун розробила бальну 
оцінку природно-рекреаційних ресурсів за чотирма компонентами, а оцінку іс-
торико-культурних ресурсів – за трьома ознаками, які формують інтегральну 
оцінку за їх усередненням [2].

В монографії "Оцінка туристично – рекреаційного потенціалу регіону" на 
основі 6 оціночних параметрів (обсяг доходів від туристичної діяльності,  кіль-
кість обслугованих туристів і екскурсантів, кількість місць у санаторно-ку-
рортних закладах, кількість місць у засобах розміщення, площа природних 
реакційно-туристичних ресурсів, кількість культурно-історичних пам’яток) 
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розраховані інтегральні коефіцієнти туристично-рекреаційного потенціалу 
регіонів України. Туристично-рекреаційний потенціал регіону представляє 
собою сукупність взаємопов’язаних компонент: природно-ресурсної, істори-
ко-культурної та інфраструктурної [7].

Всесвітня туристична організація (ЮНВТО)  визначає склад туристичних 
ресурсів максимально повно і комплексно: природні багатства; енергетичні 
багатства; людський фактор (демографічні та культурологічні аспекти); соці-
альні аспекти (освіта, охорона здоров'я, соціальні верстви); різні блага і по-
слуги (транспорт, зв'язок, інфраструктура); економічна і фінансова діяльність. 
Ю. А. Вєдєнін виділяє також інформаційний ресурс [4]. Авторами навчального 
посібника "Ресурсний потенціал регіону" приведено приклад структурування 
ресурсного потенціалу за макрокомпонентами (або за секторами господарської 
діяльності). Ресурсний потенціал регіону формують такі його складові потен-
ціали: економічний, природний, потенціал поселенської мережі, трудовий, 
соціально-економічний, інформаційний, майновий ресурсний територіальних 
громад, фінансовий [8].

Методологічна проблема таких розробок полягає у їх переважній орієнтації 
на комерційні форми рекреаційної діяльності, зокрема на туризм і на масову 
організовану (таку, що має свій менеджмент і маркетинг) рекреацію. Інші різ-
новиди рекреаційної діяльності – масова неорганізована (самодіяльна) рекреа-
ція і побутові форми відпочинку та оздоровлення, у такому контексті практич-
но не розглядаються, на що вже наголошувалось  [10, 13].

Поглиблення цього напряму потребує більш повного охвату всіх передумов 
і чинників, що формують рекреаційний потенціал території. Таким чином, ме-
тою даного дослідження є обговорення та розроблення концепції рекреаційно-
го середовища, яка б одночасно поєднувала характеристику галузевих серед-
овищ (природного, соціального, економічного та ін.) з інтегрованою оцінкою 
довкілля для життєдіяльності людей. Об'єкт дослідження – концепція рекре-
аційного середовища регіону; предмет дослідження – складові рекреаційного 
потенціалу регіону та рекреаційно-туристичної діяльності.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
В якості методологічної основи використано розробки, які викладені в нау-

кових працях О.О. Бейдика, Ю.А. Веденіна, Е. Кушена, Н. Лейпера, О.О. Лю-
біцевої, В.П. Руденка, В.І. Стафійчука, та попередніх авторських розробках. У 
роботі використовувались як загальнонаукові методи (аналіз і синтез, систем-
ний підхід, індукція та дедукція), так і конкретнонаукові методи: історико-гео-
графічний, порівняльно-географічний.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
До розгляду і обговорення пропонується концепція рекреаційного середо-

вища, що доповнює і поглиблює компонентні розробки рекреаційного потен-
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ціалу. "Середовищний підхід" наголошує комплексні та інтегровані оцінки 
рекреаційного потенціалу території і потребує повного врахування всіх його 
складових. Сучасні розробки середовища (довкілля) структурують його галу-
зеві різновиди [12] і поєднують характеристику галузевих середовищ (природ-
ного, техногенного, соціального, економічного та ін.) з інтегрованою оцінкою 
довкілля для життєдіяльності людей.

Зазначимо, що якісні і кількісні оцінки рекреаційних і туристичних умов і 
ресурсів зберігають переважно функціональну спрямованість: їх розробляють 
для певних видів і форм рекреаційної та туристичної діяльності. Такі оцін-
ки функціональні, або функціонально-компонентні. Концепція рекреаційного 
середовища орієнтує дослідників на розроблення загального рекреаційного 
потенціалу, який би інтегрував всі компонентні оцінки умов і ресурсів рекре-
аційно-туристичної діяльності для типових поєднань їх різновидів на даному 
середовищі (території). Зрозуміло, що можлива і диференційована оцінка ре-
креаційного потенціалу для окремих видів ресурсу чи форм оздоровлення і 
відпочинку.

Вибір регіонального масштабу дослідження рекреаційного потенціалу зу-
мовлений тим, що на цьому рівні взаємодія природно-географічних передумов 
і соціально-економічних чинників рекреаційно-туристичної діяльності стає 
найбільш очевидною і доступною для статистично-економічного, картографіч-
ного та геоінформаційного вивчення. На рівні регіонів наявний картографіч-
ний матеріал поєднується із звітно-статистичною інформацією за розселенням 
населення та його господарською діяльністю. 

Співвідношення понять "рекреація", "туризм" та їх ординація (порядок 
змістовної  першості), лишаються дискусійними. Ми поділяємо погляди тих 
дослідників, які туризм вважають складовою рекреації і користуємось термі-
ном "рекреаційно-туристична діяльність". Такий підхід визначає  "рекреацій-
ну діяльність" як родове поняття, що включає і "туризм" (видова складова). 
Відтак, у даній роботі рекреаційна діяльність охоплює всі різновиди туризму, 
оздоровлення і відпочинку, а рекреаційний потенціал інтегрує всі компонентні 
оцінки ресурсних можливостей таких складових. І ще, для характеристики ре-
креаційної діяльності більш вдалим терміном порівняно з "умовами" є поняття 
"передумови": факторні та ресурсні передумови рекреаційно-туристичної ді-
яльності.

Розглянемо зміст поняття "рекреаційний потенціал" у контексті середо-
вищного підходу. Рекреаційний потенціал території визначають як сукупність 
(комплекс) усіх умов і ресурсів, що забезпечують рекреаційно-туристичну 
діяльність. За традиційними підходами йдеться про ресурсну оцінку компо-
нентів, що забезпечують рекреацію і туризм. Зрозуміло, що така дефініція ли-
шається суто теоретичною: дискутуються не лише принципи і методи оцінки 
умов і ресурсів для потреб рекреації, а і їхній склад і характер поєднань. Чи-
мало чинників, які визначають ресурсні можливості рекреації ще лишаються 
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поза увагою дослідників. Згадаймо, як приклад, рекреаційну  інфраструктуру, 
яку нещодавно почали розглядати як чинник туристичної діяльності. 

У дослідженнях рекреаційного потенціалу території спостерігається по-
слідовне ускладнення його компонентного складу: класичне структурування 
туристичних ресурсів на природні та історико-культурні [1] в наш час істотно 
розширилось за рахунок соціально-економічних складових [6]. На думку хор-
ватського дослідника Едварда Кушена [17] ресурсами є і "туристичні атракції", 
які поділяються на реальні та потенціальні. В свою чергу, фактори, що фор-
мують рекреаційний потенціал території, поділяють на дві частини: прямі, що 
безпосередньо споживаються у процесі рекреаційного природокористування 
(розміщення, організація обслуговування туристів, дестинації) і  непрямі (опо-
середковані) – які забезпечують кращі-гірші умови рекреаційної діяльності: 
географічне положення, транспортне сполучення, соціальна інфраструктура, 
рівень заповідності території, якість просторового планування, зовнішній ви-
гляд будинків, вулиць та парків, політична стабільність.

Пропонуємо дворівневу термінологію для змістовного розмежування зазна-
чених понять: прямі складові рекреаційного потенціалу термінуємо традицій-
ними "умовами" і "ресурсами"; непрямі – "передумовами" і "чинниками".

Концепція рекреаційного середовища регіону за визначенням представляє 
умови і ресурси рекреаційно-туристичної діяльності території (регіону) в ці-
лому, комплексно або інтегровано. Відомі розробки середовища (довкілля) 
структурують його на складові: природне середовище; агротехнічне середо-
вище (друга природа); штучний матеріальний світ, створений людиною (ква-
зіприрода); соціальне середовище [14] . Такий підхід необхідно використати і 
для оцінки рекреаційного потенціалу. Поряд із його загальною оцінкою - інте-
гральний рекреаційний потенціал середовища, визначають рекреаційні оцінки 
всіх складових середовищ – природного, соціального, культурно-історичного, 
економічного, техногенного та ін.

У туризмознавстві поряд з чисельними компонентними і факторними оцін-
ками розроблена концепція дестинацій, за якою характеризують інтегрований 
туристичний потенціал регіонів [18]. Співставно з такою концепцією необхідно 
розробляти інтегральний ресурсний показник (оцінку) для рекреаційної діяль-
ності в цілому. І цей показник - рекреаційний потенціал. Надалі у розробленні 
рекреаційних потенціалів регіонів і міст необхідно поєднувати компонентний 
і середовищний підходи співставно із цільовими настановами дослідження. 
Компонентна оцінка рекреаційного потенціалу орієнтована на розроблення 
географічних кадастрів умов і ресурсів для потреб рекреаційно-туристичної 
діяльності, а середовищний напрям посилює геопросторові (територіальні) ас-
пекти таких досліджень. Зрозуміло, що йдеться про перспективи методологіч-
ного зростання і посилення обох підходів і, зокрема, концепції рекреаційного 
середовища. 

Поняття "рекреаційний потенціал території регіону" та "туристичний по-
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тенціал регіону" поширені у географічній, соціологічній та економічній літе-
ратурі. Ними користуються у туристичному менеджменті та маркетингу. Разом 
з тим вони ще недостатньо розроблені і зберігають переважно методологічне 
вживання. Розглянемо цю проблему докладніше.

На рис. 1 представлена понятійно-термінологічна схема "Рекреаційний по-
тенціал регіону (РПР)". Інтегральний РПР формують його головні складові: 
природне середовище (з природними умовами і ресурсами); історико-культур-
не середовище (з його комплексами, об'єктами та пам'ятниками); економічне та 
техногенне середовище (техногенні ландшафти та об'єкти, рекреаційна інфра-
структура, транспорт, сфера послуг, зовнішньоекономічна діяльність); соціаль-
не середовище (соціальна інфраструктура, управління, правопорядок і безпека 
населення, менталітет населення). Оцінка інтегрованого РПР об'єднує компо-
нентні (блокові) і мікрокомпонентні (галузеві) характеристики рекреаційного 
потенціалу. Не всі вони мають необхідні методичні розробки для такої оцінки, 
але наразі йдеться саме про «методологічну схему», а не про «систему».

До складу рекреаційних ресурсів (рис. 1) віднесені природно-географічні, 
природно-господарські (природно-економічні) та історико-культурні ресурси, 
а також ектногеографічні ресурси рекреаційної діяльності, техногенні рекре-
аційні ресурси. До рекреаційних ресурсів території необхідно, на наш погляд, 
відносити потоки туристів і рекреантів, що характеризують загальні обсяги і 
рівні рекреаційно-туристичної діяльності. Методологічною  особливістю по-
казників цієї групи є значне поширення серед них кількісних та бальних (на-
півкількісних) ресурсних оцінок, що їх розробляють фахівці медичної та ре-
креаційної географії, геоекології, курортології. Різноманітні й численні оцінки 
рекреаційних ресурсів наявні у тематичних розробках рекреаційної географії 
та географічних атласах. Кількісні характеристики рекреаційних та туристич-
них потоків певною мірою фіксує вітчизняна статистика, а в окремих випадках 
– спеціалізовані соціологічні обслідування та анкетування.

Другу групу характеристик і показників рекреаційного середовища утво-
рюють умови рекреаційно-туристичної діяльності (РТД) (рис. 1). До її складу 
віднесені природно-географічні та соціально-економічні складові, що безпосе-
редньо у РТД не споживаються, але вони визначають кращі-гірші умови щодо  
використання та споживання рекреаційних ресурсів. На відміну від попере-
дньої групи показники і характеристики умов РТД кількісних оцінок щодо їх 
рекреаційного потенціалу практично не мають. Практика розроблення таких 
характеристик  переважно орієнтована на бальні (напівкількісні) та рейтингові 
(порядкові) оцінки. Для побудови бальних і рейтингових шкал за точки відліків 
звичайно приймають пересічні для країни (чи групи регіонів)  норми відповід-
них показників.

За наведеною схемою (рис. 1) умови  РТД  характеризують  і  визначають 
такі показники: природно-географічні властивості; етнонаціональний склад 
населення; якість життя і добробут  населення; зайнятість населення у РТД; 
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рівень розвитку туристичної індустрії; інфраструктура рекреаційної діяльності 
– виробнича та соціальна; рівень розвитку сфери послуг; ступінь сформовано-
сті ринкової інфраструктури; рівень сформованості міжгалузевого комплексу 
(кластеру) РТД; рівень розвитку туризму як галузі господарства; рекреаційна 
активність і діяльність населення; рівень розвитку маркетингу і менеджменту 
РТД; сформованість ПЗФ території – кількісна та якісна; рівень соціально-еко-
логічної безпеки населення; сформованість природоохоронної та екологічної 
інфраструктури.

До третьої групи віднесені характеристики і показники рекреаційного се-
редовища, що визначають його потенційні можливості щодо формування та 
розвитку РТД, - чинники (передумови) рекреаційно-туристичної діяльності. 
До цієї групи (рис. 1) включені природно-географічне положення території 
та рівень її господарського освоєння. Передумови (чинники), що визначають 
можливості функціонування та розвитку РТД, представлені також численними 
історико-географічними характеристиками і показниками, серед яких час вхо-
дження території до складу етнічних українських земель, належність до певно-
го історико-географічного регіону, конфесійний склад населення та його мен-
талітет. Важливими чинниками розвитку РТД виступають чисельність і склад 
населення та геодемографічна ситуація, нормативно-правова база формування 
та функціонування РТД, правопорядок і безпека населення. Серед економічних 
характеристик чинниками (передумовами) РТД визначені загальний тип госпо-
дарського середовища – міський, селищний, сільський, та різновиди господар-
ського освоєння території – руральне, напівруральне, урбаністичне. Огляд роз-
робок зазначених характеристик і показників для потреб рекреаційно-турис-
тичної діяльності засвідчує переважання якісних  та рейтингових (порядкових) 
оцінок. Чинники і передумови, що характеризують рекреаційний потенціал, як 
правило, не мають відповідних кількісних і бальних оцінок і можуть порівню-
ватися і ранжуватися лише якісно.

Подібної структуризації потребує і рекреаційно-туристична діяльність 
регіону (рис. 2). На цій схемі рекреаційна діяльність (яку можна іменувати і 
"рекреаційно-туристичною") поділена на два блоки – туризм і рекреацію. Зро-
зуміло, що вони змістовно перекриваються, але припускають і їх нарізний роз-
гляд. Подальша рубрикація туризму достатньо розроблена. Можлива додатко-
ва структуризація внутрішнього туризму за його просторовими масштабами 
і рівнями. Менше розроблена рубрикація власне рекреаційної діяльності. На 
регіональному рівні на особливу увагу заслуговує побутова рекреація, яка ба-
гато в чому лишається поза увагою дослідників і своєрідний різновид рекреації 
– дачно-городня діяльність.

Методологічна вимога для оцінки РПР така: кожен різновид рекреації і ту-
ризму, а також рекреаційно-туристична діяльність в цілому підлягають оцінці, 
за їх рекреаційним потенціалом – і покомпонентно, за всіма видами РПР, і ін-
тегровано, за загальним рекреаційним потенціалом. Методичне забезпечення 
такого підходу вимагає значної за обсягом та складної роботи.
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Складною методологічною проблемою лишається оцінка для рекреаційної 
діяльності природних умов і природних ресурсів. На даний час відомі послі-
довні розробки цього питання для туризму [1, 7] з використанням бальної (по-
рядкової) системи оцінок природних ресурсів. Показово, що у вітчизняному 
містобудуванні наявні нормативи міської та сільської забудови, що забезпе-
чують сприятливі умови життєдіяльності населення. У зворотному напрямку 
– систематика вимог населення до забудови і функціональної організації міст 
щодо умов рекреації, практично ще не розглядається.

Другий напрям структурування рекреаційного потенціалу пов'язаний із 
систематикою і класифікацією видів рекреаційно-туристичної діяльності. І тут 
оцінка може бути диференційованою за окремими видами і формами туризму 
і рекреації, а також інтегрованою – для їх різних комбінацій і поєднань і далі – 
до узагальненої оцінки рекреаційного потенціалу.

На рис. 2 показаний узагальнений склад рекреаційно – туристичної діяльно-
сті зі схематизованою рубрикацією її окремих складових. Ще раз підкреслимо, 
що вітчизняні дослідники вивчають проблеми ресурсного потенціалу лише для 
комерціалізованих (частково ще державних форм власності) різновидів рекре-
ації – туризму, санаторно-курортного господарства та масового організовано-
го оздоровлення та відпочинку. Інші види рекреаційної діяльності традицій-
но лишаються поза увагою. І ще раз акцентуємо, що концепція рекреаційного 
середовища орієнтована саме на комплексні оцінки рекреаційного потенціалу 
регіону, що інтегрують ресурсні оцінки для всіх різновидів і форм рекреацій-
но-туристичної діяльності. Методологічні труднощі ресурсної оцінки для не-
традиційних (таких, що лишаються поза розглядом) видів рекреації, зокрема 
побутової, дачно-городньої та ін., вже згадувались. Але їх докладна і погли-
блена методична розробка лишається справою майбутнього. Першочерговою 
проблемою є формування менеджменту і маркетингу для масової самодіяльної 
рекреації.

Рекреаційна географія та туризмознавство в оцінці РПР повинні поєдну-
вати компонентні характеристики з середовищним підходом, що має на меті 
визначити порівняльну сприятливість-несприятливість всіх різновидів середо-
вищ регіону – природного, історико-культурного, техногенного, економічного, 
соціального, а також їх поєднаного потенціалу.  

Коротко розглянемо ці напрямки. У географічній літературі розробляють 
методи кадастрової (економічної) оцінки природних умов і природних ресур-
сів для життєдіяльності населення, які певною мірою можуть бути використані 
для характеристики природного рекреаційного середовища. Разом з тим, не-
обхідно орієнтуватись на порівняльну кількість рекреантів, що користуються 
таким типом природного середовища – з відповідними природними умовами і 
ресурсами, і характерним поєднанням головних видів і форм рекреаційної ді-
яльності. Методологічні труднощі такого напряму зумовлені тим, що загальна 
кількість рекреантів – багатофакторне явище, яке інтегрує поєднаний вплив 
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різних чинників. І все ж оцінювати рекреаційний потенціал за відносною (по-
рівняльною) кількістю рекреантів видається конструктивною. Географи обго-
ворюють можливості розроблення географічних кадастрів природних умов і 
ресурсів для всіх регіонів. Для країни в цілому і для окремих регіонів така 
робота вже виконана. У контексті даної статті такі кадастри вже необхідно до-
повнювати новим блоком: оцінка природних умов і природних ресурсів для 
рекреаційного природокористування.

Техногенне (антропогенно-техногенне) середовище оцінюють за ємністю 
наявних рекреаційних ділянок, а також за техногенними об'єктами, системами 
та специфічними антропогенно-техногенними ландшафтами, атрактивними 
для рекреантів і туристів. Щоправда, на даний час такі ємнісні характеристики 
техногенних ділянок і ландшафтів або ж показники атрактивності техногенних 
об'єктів і систем для потреб пізнавальної рекреації відсутні. У кращому разі їх 
можна визначити за експертними оцінками. На наш погляд, антропогенно-тех-
ногенні ландшафти сільської місцевості зосереджують переважно ділянки і 
об'єкти масової самодіяльної та побутової рекреації.

Рекреаційна оцінка історико-географічного середовища регіонів у першо-
му наближенні розроблена О. О. Бейдиком [1]. І за цим напрямом слід орієн-
туватись на більшу-меншу атрактивність таких середовищ за кількістю рекре-
антів, частину яких фіксує вітчизняна статистика. Значно складніша ситуація з 
оцінкою міських середовищ. Принципи і методи рекреаційної оцінки міського 
середовища лишаються поза увагою і географів, і містобудівельників. Поши-
рені описові характеристики більшої-меншої зручності забудови міста та його 
планувальної організації для життя населення. Традиційно розробляють сані-
тарні норми і регламенти міської та сільської забудови, планувальні обстежен-
ня у використанні селитебних територій. Методики якісної і кількісної оцінки 
міського середовища для потреб побутової та інших форм рекреації практично 
відсутні.

По-друге, за сучасними поглядами, приміська зона – обов'язкова складо-
ва міста. У світі поширені потужні міські комплекси – мегаполіси (їх нази-
вають "мегаполісами"), конурбації, агломерації, в яких власне міста поєднані 
з "урбанізованими зонами". Але і для окремих міст приміські зони слугують 
їх "продовженням" і "функціональним доповненням". Міста разом із примісь-
кими зонами розглядають як єдиний і цілісний планувальний об'єкт. Одна з 
головних функцій приміської зони – відпочинок і оздоровлення населення мі-
ста. Поширені різноманітні форми побутової та масової організованої рекреа-
ції – короткочасної і тривалої. У приміських зонах розміщене котеджне і дачне 
розселення населення, які мають всі ознаки рекреаційної діяльності. Масового 
поширення у радянський час набула садово-городня діяльність, яку слід роз-
глядати як особливу форму рекреації і яка потребує спеціального вивчення.  
Є практична потреба розглядати рекреаційні ресурси міста і приміської зони 
разом (можливий і нарізний аналіз їхніх рекреаційних умов і ресурсів) і термі-
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нувати таке поєднання "рекреаційним середовищем міста". 
Участь економічного середовища у формуванні РПР має "зовнішній" і "під-

стилаючий" характер. У його складі позначені галузі, що визначають загальний 
рівень соціально-економічного розвитку. Для оцінки їхнього впливу на РПР 
можна скористатися їх відносними показниками розвитку по відношенню до 
загальнодержавних (пересічних) та інших регіонів. Такий підхід дає оцінку не 
самому рекреаційному потенціалу регіону, а економічним передумовам його 
формування. І все ж участь економічного середовища у показниках його рекре-
аційного потенціалу повинна враховуватися.

Роль соціального середовища у творенні рекреаційного потенціалу регіо-
ну багатоаспектна і важлива. Соціальне середовище формує суспільний запит 
на рекреаційні послуги, потоки організованої та самодіяльної рекреації, кон-
тингент внутрішнього та виїзного туризму. Разом з тим соціальне середовище 
створює кращі-гірші передумови рекреаційної діяльності і має складові ком-
поненти і чинники, що безпосередньо визначають рекреаційний потенціал ре-
гіону. 

Регіональними чинниками, що формують РПР є якість життя населення, 
його менталітет, етнографічна ситуація (етнографічне середовище), право-
порядок і безпека населення, рекреаційний менеджмент і маркетинг. Серед 
складових соціального середовища, що безпосередньо визначають рекреацій-
ний потенціал регіону, рівень розвитку соціальної інфраструктури, екологічна 
ситуація, геополітична та геоекономічна відкритість суспільства.        
Узагальнимо попередні висновки. Структурування компонентів рекреаційно-
го середовища на групи (блоки) ресурсів, умов та чинників (передумов) РТД 
дає можливість застосовувати для їх оцінки різні методичні підходи. В оцінці 
ресурсів РТД переважають кількісні та напівкількісні (бальні) показники та 
критерії. Оцінювання умов РТД більшою мірою орієнтоване саме на бальні та 
рейтингові (порядкові) підходи, що порівнюють можливості безпосереднього 
використання та споживання рекреаційних ресурсів. Для порівняльної харак-
теристики чинників (передумов), що формують рекреаційне середовище, го-
ловними лишаються їх якісні оцінки та рейтинги. Такий підхід, на наш погляд, 
методологічно конкретизує проблему оцінки рекреаційного потенціалу тери-
торії і сприяє її поступальному методичному розв’язанню.

ВИСНОВКИ
У вітчизняній географії та туризмознавстві введене поняття "рекреаційний 

потенціал". Подальшу його розробку стримують такі методологічні перепони. 
По-перше, дослідники розглядають обмежений перелік видів рекреаційно-ту-
ристичної діяльності і надають перевагу окремим напрямкам, що вже мають 
офіційний статус і управління. Масова самодіяльна рекреація та різноманіт-
ні форми побутової рекреації відповідних організаційних форм менеджменту 
та комерціалізації ще не мають. По-друге, в оцінці рекреаційного потенціалу 
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переважно орієнтуються на компонентний підхід, тобто на ресурсні характе-
ристики складових потенціалу - природно-географічних та культурно-історич-
них. Численні ресурсні передумови і чинники за таким підходом лишаються 
осторонь. 

Представлена концептуально-понятійна система «рекреаційне середовище» 
має такі методологічні особливості. По-перше, вона являє собою не звичну су-
купність ресурсних компонентів, об'єднаних загальною соціальною функцією 
– забезпечення рекреаційних потреб населення. Рекреаційне середовище фор-
малізоване як результат накладання та взаємодії вихідних середовищ довкілля 
– природного, історико-культурного, соціального, техногенного, економічного, 
екологічного. По-друге, складові рекреаційного середовища систематизовані у 
три групи: ресурси рекреаційно-туристичної діяльності; умови РТД, що визна-
чають можливості безпосереднього використання рекреаційних ресурсів; чин-
ники (передумови) РТД, що характеризують можливості формування та функ-
ціонування рекреаційно-туристичної діяльності. Зауважимо, що такий підхід 
певною мірою протистоїть традиційним розробкам і оцінкам рекреаційного 
потенціалу території за всією сукупністю її рекреаційних умов і ресурсів, без 
будь-якої їх рубрикації та структуризації.

Для розгляду пропонований регіональний рівень досліджень: рекреаційне 
середовище регіону; рекреаційний потенціал регіону. Вибір такого масштабу 
географічних досліджень зумовлений тим, що на регіональному рівні взаємо-
дія природно-географічних і соціально-економічних передумов і чинників стає 
найбільш чіткою і забезпеченою фактологічним матеріалом - картографічним, 
статистичним, геоінформаційним.
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КОНЦЕПЦИЯ РЕКРЕАЦИОННОЙ СРЕДЫ РЕГИОНА: 
ПОНЯТИЙНО–ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Резюме
В статье рассмотрены вопросы исследования рекреационно-туристического 
потенциала региона. Обозначены проблемы отсутствия оценки общего рекре-
ационного потенциала, который бы интегрировал все компонентные оценки 
условий и ресурсов рекреационно-туристической деятельности для типичных 
сочетаний их разновидностей на данной территории. Охарактеризованы со-
держание понятия "рекреационный потенциал" в контексте средового подхода. 
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Определено, что концепция рекреационной среды усиливает геопространствен-
ные (территориальные) аспекты исследований рекреационно-туристической де-
ятельности.

Ключевые слова: рекреационная среда, региональный рекреационный потен-
циал, рекреационно-туристическая деятельность, рекреационное природополь-
зование.
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CONCEPT OF RECREATION ENVIRONMENT OF THE REGION: 
CONCEPT-TERMINOLOGICAL SYSTEM 

Abstract 
Problem Statement and Purpose. The article deals with the research of the recre-
ational and tourist potential of the region. The purpose of this study is to discuss and 
develop the concept of a recreational environment that would simultaneously com-
bine the characteristics of industry environments (natural, social, economic, etc.) with 
integrated environmental assessment for human life. Object of study – the concept 
of recreational environment of the region; subject of study – component (block) and 
microcomponent (sectoral) characteristics of recreational potential.
Data & Methods. As a methodological basis used the developments that are out-
lined in scientific papers published by O. Beidyk, E. Kuśen, O. Lubitseva, O. G. Top-
chiev are used. Both general scientific methods (analysis and synthesis, systematic 
approach, induction and deduction) and specific scientific methods were used in the 
work: historical-geographical, comparative-geographical.
Results. The concept of recreational environments is proposed, according to which 
the resource potential of the territory is structured according to sectoral and branch 
environments – natural, social, cultural-historical, technogenic, economic, possibly 
political (managerial). The environmental approach is focused on comprehensive, in-
tegrated assessments of the recreational potential of the territories. It complements 
and deepens the traditional component methodology of resource potential. The choice 
of the regional scale of the study of recreational potential is caused by the fact that 
at this level the interaction of natural-geographical prerequisites and socio-economic 
factors of recreational-tourist activity becomes the most obvious and accessible for 
statistical-economic, cartographic and geo-information study. At the regional level, 
the available mapping material is combined with reporting and statistical information.
In the study of the recreational potential of the territory there is a consistent com-
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plication of its component composition: the classic structuring of tourism resources 
into natural and historical and cultural has expanded significantly at the expense of 
socio-economic components. In the further development of the recreational poten-
tials of regions and cities, it is necessary to combine component and environmental 
approaches with the objectives of the study. The methodological requirement for the 
assessment of regional recreational potential is as follows: each type of recreation and 
tourism, as well as recreational and tourism activities as a whole are subject to as-
sessment, by their recreational potential - and by component, by all types of regional 
recreational potential, and integrated by the regional. The authors also present a gen-
eralized composition of tourist and recreational activities with a schematic rubrication 
of its individual components.

Keywords: recreational environment, regional recreational potential, recreational and 
tourist activity, recreational use of nature.


