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У статті досліджено науково-теоретичні 
аспекти туристично-рекреаційного потен-
ціалу території. Здійснено науковий аналіз 
базових понять і категорій «потенціал», 
«туристичний потенціал», «туристичні 
ресурси». Зазначено, що серед науковців 
немає однозначної точки зору щодо трак-
тування цих категорій. Уточнено поняття 
«туристично-рекреаційний потенціал». Роз-
глянуто складові компоненти туристично-
рекреаційного потенціалу території.
Ключові слова: туристично-рекреаційний 
потенціал, потенціал, ресурси, визначення 
поняття, туристичний потенціал.

В статье исследованы научно-теоретиче-
ские аспекты туристско-рекреационного 
потенциала территории. Осуществлен 
научный анализ базовых понятий и катего-
рий «потенциал», «туристический потен-
циал», «туристические ресурсы». Отме-
чено, что среди ученых нет однозначного 
мнения относительно трактовки этих 

категорий. Уточнено понятие «туристско-
рекреационный потенциал». Рассмотрены 
компоненты туристско-рекреационного 
потенциала территории.
Ключевые слова: туристско-рекреаци-
онный потенциал, потенциал, ресурсы, 
определение понятия, туристический 
потенциал.

The article deals with the scientific and theore-
tical aspects of the tourist-recreational potential 
of the territory. A scientific analysis of the basic 
concepts and categories "potential", "tourist 
potential", "tourist resources" was carried out.  
It is noted that among scientists there is no une-
quivocal opinion regarding the interpretation of 
these categories. The concept of "tourist-recre-
ational potential" is specified. The components 
of the tourist-recreational potential of the territory 
are considered.
Key words: tourist-recreational potential, poten-
tial, resources, definition of concept, tourist 
potential.

Постановка проблеми. За своїм туристично-
рекреаційним потенціалом Україна має всі можли-
вості стати туристичною державою світового рівня. 
Розширення міжнародних зв’язків відкриває нові 
шляхи для просування національного туристичного 
продукту на світовому ринку, залучення до світо-
вого інформаційного простору, передового досвіду 
організації туристичної діяльності. Серед науковців 
немає однозначної точки зору щодо трактування 
ключових категорій «туристичний ресурс», «турис-
тичний потенціал», які широко використовуються 
під час оцінювання перспектив розвитку туризму, 
як вони співвідносяться; які компоненти охоплю-
ють, хто і для яких цілей повинен здійснювати оці-
нювання туристичних ресурсів; які методи доцільно 
використовувати під час проведення оцінювання як 
туристичних ресурсів, так і туристичного потенці-
алу. Все це актуалізує необхідність уточнення поня-
тійного апарату для його застосування в науково-
практичній діяльності для дослідження проблем 
та перспектив розвитку туризму.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню туристично-рекреаційного потенці-
алу країни та окремого регіону присвячено праці 
вітчизняних та зарубіжних авторів: Н.О. Алєшу-
гіної, Г.П. Андрєєва, Д.І. Барсюка, В.Г. Гераси-
менко, І.В. Давиденко, С.В. Дутчак, П.Ф. Коваль, 
Н.В. Коржа, О.О. Любіцевої, Г.І. Михайліченко, 
Б.В. Робінсона, Н.В. Святохо, Д.М. Стеченко, 
А.А. Теребух та ін.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження науково-теоретичних аспектів туристично-
рекреаційного потенціалу території.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Питання комплексного розвитку й оптимального 
використання туристичних ресурсів є важливими 
для ефективного управління розвитком туризму 
в Україні. Кожен регіон повинен використовувати 
свій туристичний потенціал для задоволення 
потреб місцевого населення в якісних туристичних 
послугах, а також для прийому й обслуговування 
іноземних туристів. Можливість ефективного роз-
витку будь-якого виду ресурсів ґрунтується на ква-
ліфікованому аналізі потенціалу, досить точному 
визначенні місця даного ресурсу на ринку, обґрун-
тованому підборі найбільш відповідних даному 
ресурсу шляхів і форм його розвитку і на забез-
печенні скоординованих дій усіх учасників процесу 
освоєння і розвитку даного ресурсу. Це повною 
мірою відноситься до ресурсів розвитку туризму. 
Туристично-рекреаційна діяльність відіграє важ-
ливу роль в економіці країн і регіонів, забезпе-
чуючи раціональне використання і збереження 
природно-екологічних, культурно-історичних 
та інформаційно-пізнавальних ресурсів території. 
У зв’язку з інтенсивним розвитком туристичної 
діяльності відбувається формування, уточнення 
та вдосконалення понятійного апарату, який сто-
сується туристично-рекреаційної сфери.

Дослідженню категорії «туристичний потен-
ціал» приділялася значна увага багатьох дослід-
ників, які використовували при цьому різні 
модифікації визначення зазначеної категорії: 
«туристичний потенціал території», «туристично-
рекреаційний потенціал», «рекреаційно-турис-
тичний потенціал». 
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Перш ніж перейти до розгляду визначення 
поняття «туристично-рекреаційний потенціал», 
доцільно проаналізувати концептуальні підходи 
до дефініції «потенціал».

Трактування економічного змісту терміну 
«потенціал», яке випливає з визначення, наведе-
ного у Великій російській енциклопедії, охоплює 
широке коло сфер економічних знань. Основою 
поняття «потенціал» уважається латинське слово 
potentia, яке означає засоби, запаси, джерела, які 
є в наявності та можуть бути мобілізовані, при-
ведені в дію, використані для досягнення певних 
цілей, здійснення плану; вирішення будь-якого 
завдання; можливості окремої особи, суспіль-
ства, держави в певній галузі [1, с. 105]. За цим 
визначенням, потенціал – це і «кошти, запаси, 
джерела», що зовсім не одне й те саме, і мож-
ливості, які зовсім не є внутрішньою властивістю 
об’єкту, а скоріше її зовнішнім обмеженням. 
У сучасному трактуванні часто використовуються 
терміни «ресурс», «резерв», при цьому сукуп-
ність усіх ресурсів характеризується як потенціал: 
«Потенціал – це сукупність необхідних для функ-
ціонування або розвитку системи різних ресур-
сів, головним чином, економічних, безпосеред-
ньо пов’язаних із функціонуванням виробництва 
й прискоренням науково-технічного прогресу» [2].

У роботах, присвячених дослідженню тео-
рії потенціалів, завжди застосовувався широкий 
спектр визначень, у тому числі розглядалися: 
народно-господарський потенціал; економічний 
потенціал; інтелектуальний потенціал; природно-
ресурсний потенціал; науково-технічний потен-
ціал; кадровий потенціал; виробничий потенціал; 
потенціал інфраструктури; інформаційний потен-
ціал; організаційний потенціал; потенціал соціаль-
ного розвитку; потенціал продуктивних чинностей 
і виробничих відносин [2].

Так, наприклад, досліджуючи діяльність 
людини, виділяють: людський потенціал –  
як потенційні таланти окремого індивіду, що 
можуть розвиватися далі; трудовий потенціал – як 
сукупність якостей людини, що визначають мож-
ливість та межі її участі в трудовій діяльності; 
творчий потенціал артиста – як генетичні та фізіо-
логічні вокальні дані, сценічні навички, внутрішня 
творча енергія виконавця, які можна поліпшити за 
допомогою духовного і фізичного саморозвитку 
та інших методів різних фахівців.

У фізичному значенні потенціал – це величина, 
яка характеризує запас енергії тіла, що знаходиться 
у певній точці поля. У біології потенціал визнача-
ється як частка використовуваної людиною енергії 
спожитих ним продуктів харчування. Разом із тим 
розрізняють магнітний потенціал – величина, що 
характеризує магнітне поле; електричний потен-
ціал – скалярна величина, що характеризує енер-
гетичні умови в електростатичному полі; хімічний 

потенціал – термодинамічна функція, що характе-
ризує стан будь-якого компонента у фазі даного 
складу за певних зовнішніх умов.

Філософський сенс потенціалу – це здатність 
речі бути не тим, що вона є, в категорії субстанції, 
якості, кількості, місця, тобто здатність здійсню-
вати відповідно рух чи процес. У суспільствознав-
стві потенціал виступає джерелом, можливостями, 
засобами, запасами, які можуть бути використані 
для вирішення будь-якого завдання, досягнення 
певної мети, можливості окремої особи, суспіль-
ства держави в будь-якій сфері [3, с. 9].

У тлумачному словнику С.І. Ожегова і Н.Ю. Шве-
дової дається таке визначення потенціалу: «...сту-
пінь потужності в будь-якому відношенні, сукуп-
ність будь-яких засобів, можливостей...» [4, с. 571]. 
В інтерпретації Т.Г. Храмцової потенціал – це не 
тільки і не просто кількість ресурсів, а й закладена 
в них можливість розвитку системи в заданому 
напрямі. Можливості повинні бути реалізовані.  
Як у механіці потенційна енергія переходить у кіне-
тичну, так і в економіці потенціал реалізується 
в результатах діяльності [5].

Питання визначення сутності потенціалу 
тісно пов’язане не тільки з визначенням об’єкту 
та суб’єкту оцінки, а й з питанням співвідношення 
понять «ресурс», «резерв», «можливість», «резуль-
тат діяльності», «властивість», «здатність», з якими 
пов’язують потенціал. Найчастіше потенціал ото-
тожнюється з ресурсами або їхньою сукупністю.

Так, наприклад, академік Л.І. Абалкін зазна-
чає, що потенціал (економічний, підприємницький, 
виробничий) – це узагальнена, збірна характерис-
тика ресурсів, прив’язана до місця та часу [6, с. 24]. 
В.М. Архангельський під потенціалом розуміє 
засоби, запаси, джерела, які є в наявності і можуть 
бути мобілізовані для досягнення певної мети або 
розв’язання певної проблеми, тобто сукупність 
реальних нагромаджених ресурсів [7, с. 6].

Принциповою відмінністю між поняттями 
«ресурси» і «потенціал» є те, що ресурси існують 
незалежно від суб’єктів економічної діяльності, 
а потенціал окремого підприємства, суспільства 
у цілому невіддільний від суб’єктів діяльності. Тобто 
«потенціал», окрім матеріальних і нематеріальних 
засобів, включає здібності працівника, колективу, 
підприємства, суспільства у цілому до ефективного 
використання наявних коштів або ресурсів [3, с. 10].

Розгляд цього питання довів, що існує безліч 
визначень поняття «потенціал», які вживаються 
залежно від галузі знань та різноманітності об’єктів, 
до яких воно застосовується. Головне, що об’єднує 
різні потенціали, полягає у тому, що практично всі 
вони містять певну сукупність можливостей чи зді-
бностей у тій сфері, де застосовується те чи інше 
визначення. Варто зазначити: у більшості визна-
чень указується, що вся сукупність наявних можли-
востей спрямована на досягнення певних цілей. 
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Таким чином, визначення «потенціал» озна-
чає наявність прихованих можливостей або спро-
можність діяти та розвиватися у певних сферах. 
Відповідно до тлумачення поняття «туристичний 
потенціал», його визначають як сукупність наяв-
них природних та створених людиною явищ, умов, 
можливостей та засобів, придатних до формування 
туристичного продукту та здійснення відповідних 
турів, екскурсій та програм [8]. Як зазначає Н.В. Корж 
та Д.І. Барсюк, «туристичний потенціал території – 
це наявність у неї можливостей до розвитку турис-
тичної індустрії та отримання від її функціонування 
позитивного соціально-економічного ефекту і підви-
щення рівня туристичної привабливості цієї терито-
рії» [9, с. 55]. Б.В. Робінсон під туристичним потен-
ціалом території розуміє всю сукупність природних, 
культурно-історичних і соціально-економічних пере-
думов організації туристської діяльності на пев-
ній території. При цьому під потенціалом розвитку 
туризму регіону розуміє ресурси й умови, призна-
чені для більш ефективного використання ресурсів 
регіону в туристській діяльності, що сприяють роз-
витку економіки регіону в цілому [10]. П.Ф. Коваль, 
Н.О. Алєшугіна, Г.П. Андрєєва визначають турис-
тичний потенціал території як ємне, багатоаспектне 
поняття, що охоплює сукупність природних, етно-
культурних та соціально-історичних ресурсів, а 
також наявної господарської і комунікаційної інфра-
структури території, що служать чи можуть служити 
передумовами розвитку певних видів туризму [11].

Тобто туристичний потенціал підкреслює 
приналежність потенціалу до сфери туризму, а 
рекреаційний потенціал сприяє відновленню сил 
людини в процесі відпочинку. Під рекреаційним 
потенціалом слід розуміти сукупність рекреацій-
них ресурсів конкретної території на визначену 
дату, які використовуються або можуть використо-
вуватися для рекреації [3, с. 11]. 

На сучасному етапі розвитку наукової думки 
між поняттями «туризм» і «рекреація» відмін-
ностей майже не прослідковується. Ще біль-
шою мірою це стосується понять «рекреаційні 
ресурси» та «туристичні ресурси» [11]. Погоджує-
мося з О.О. Любіцевою, що поняття «туристичні 
ресурси» і «рекреаційні ресурси» є синонімами.

На думку В.Г. Герасименка, словосполучення 
«туристично-рекреаційний» є найбільш доверше-
ним, тому що дає змогу об’єднати і рекреаційну 
діяльність, метою якої є задоволення потреб у від-
починку, і туризм, який включає в себе, крім задово-
лення потреб у відпочинку, ще й професійно-ділові 
цілі. Ресурси, їх розмір, структура, динаміка і баланс 
джерел формування є важливими чинниками турис-
тично-рекреаційного розвитку регіону [3, с. 12]. 

На основі цього доцільно розглянути вислов-
лювання різних авторів щодо термінів «турис-
тично-рекреаційний потенціал» та «рекреаційно-
туристичний потенціал». Як зазначає С.В. Дутчак, 

туристично-рекреаційний потенціал території 
формують ті ресурси, які сьогодні використову-
ються, а також ті, які через низку об’єктивних соці-
ально-економічних причин недоступні, але можуть 
бути використані за певних умов. Туристично-
рекреаційний потенціал включає два поняття, які 
нерозривні та взаємодоповнюють одне одного: 
рекреаційний потенціал як природний склад-
ник, тобто ступінь здатності території позитивно 
впливати на фізичний, психічний та соціально-
психологічний стан людини під час відпочинку, 
та туристичний потенціал – культурно-історичну 
спадщину – як антропогенний складник, а також 
певні ландшафтні комплекси, де відбувається 
туристична діяльність, знаходяться окремі при-
родні або антропогенні туристичні об‘єкти, які 
відвідуються туристами, зокрема музеї, пам‘ятки 
культури, архітектури, археології, традиції насе-
лення, народні промисли тощо [12, с. 53].

 У дослідженнях І.В. Давиденка [13, с. 72] рекре-
аційно-туристичний потенціал визначається як 
потенціал усіх ресурсів, що не тільки задовольня-
ють біологічні (психофізіологічні) і соціальні (духо-
вно-інтелектуальні) потреби людей, а й станов-
лять ресурсний потенціал відповідної економічної 
діяльності регіону. Це свідчить про те, що автор 
є прихильником ресурсного підходу до дослідження 
потенціалу туристичної та рекреаційної галузей.

В.Г. Герасименко визначає туристично-рекреа-
ційний потенціал як наявність певних можливостей 
та ресурсів, які можуть бути використані для розви-
тку туристичної та рекреаційної діяльності [3, с. 14].

О.О. Любіцева пропонує таке визначення: 
«Рекреаційно-туристичний потенціал є сукупною 
продуктивністю розвіданих природних ресурсів 
та культурних цінностей території, які можуть бути 
мобілізовані, використані з рекреаційною метою: 
для лікування, відпочинку, туризму» [14].

Отже, багато авторів наукових праць уважають 
туристично-рекреаційний потенціал сукупністю 
взаємопов’язаних ресурсів, необхідних для досяг-
нення певних цілей.

Туристично-рекреаційний потенціал дійсно досить 
ємне поняття, яке містить численні умови, що визна-
чають туристично-рекреаційну привабливість країни 
(регіону). До основних таких умов належать: куль-
турно-історичні, морально-психологічні, соціально-
демографічні, природно-екологічні, політичні, фінан-
сово-економічні, інженерно-технічні та ін. [3, с. 13].

Принциповим моментом у дослідженні складу 
сукупного туристично-рекреаційного потенціалу 
території є аналіз його як системи. Найбільш 
повним та ємним є підхід Н.В. Святохо, за яким 
туристично-рекреаційний потенціал території роз-
глядається як сукупність чотирьох основних ком-
понент: природно-ресурсної, історико-культурної, 
економічної та соціальної, які взаємопов’язані 
та взаємодіють між собою [15, с. 32].



33

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Природно-ресурсна компонента – це здатність 
природних систем без шкоди для себе виробляти 
необхідну для людини продукцію, тобто викорис-
товуватися в туристично-рекреаційній діяльності. 
Історико-культурна компонента характеризує 
можливості для розвитку туристично-рекреаційної 
діяльності шляхом використання історико-куль-
турного надбання певної території. Економічна 
компонента – це складова частина економічного 
(господарського) потенціалу території, яка харак-
теризує здатність території продукувати та від-
творювати туристично-рекреаційний продукт. До 
складу економічної компоненти входять: 

– інфраструктурні елементи – збалансовані 
з вимогами виробництва туристично-рекреацій-
ного продукту можливості засобів розміщення, 
підприємств харчування, дозвілля, транспорту 
забезпечувати необхідні умови для здійснення 
туристично-рекреаційної діяльності й задово-
лення потреб рекреантів та туристів; 

– фінансові елементи – характеризують обсяг 
грошових коштів, які є в розпорядженні території для 
здійснення туристично-рекреаційної діяльності; 

– інформаційні елементи – сукупність організа-
ційно-технічних й інформаційних можливостей, що 
забезпечують прийняття та реалізацію управлін-
ських рішень і впливають на характер (специфіку) 
виробництва й реалізації туристично-рекреацій-
ного продукту шляхом збору, збереження, обробки 
та розповсюдження інформації про наявний турис-
тично- рекреаційний потенціал; 

– інвестиційні елементи – сукупні можливості 
території з інвестування сфери туризму й рекреації; 

– управлінські елементи – це навички і ком-
петенції керівництва всіх рівнів управління щодо 
формування, організації, створення належних 
умов для функціонування та розвитку туристично-
рекреаційної сфери. 

Соціальна компонента характеризує можли-
вості території з відтворення необхідної для роз-
витку туристично-рекреаційної діяльності робочої 
сили. Ця компонента включає в себе необхідним 
чином кваліфіковані кадри, здатні здійснювати 
туристично-рекреаційну діяльність [3, с. 17].

Висновки з проведеного дослідження.  
Підсумовуючи викладене, можемо стверджувати, 
що туристично-рекреаційний потенціал є сукупністю 
органічно взаємопов’язаних природних і матеріаль-
них засобів, які в процесі взаємодії здатні виробляти 
продукцію або продукт. Зростання туристично-
рекреаційного потенціалу країни залежить від збіль-
шення кожного окремого ресурсу. Використання 
туристично-рекреаційних ресурсів, тобто природ-
них, лікувально-оздоровчих, культурно-історичних, 
розважальних об’єктів, які можуть бути використані 
для організації туристично-рекреаційної діяльності, 
здатне підвищити потенціал країни та окремого регі-
ону за рахунок припливу коштів від туристичних, 

оздоровчих та рекреаційних послуг для зовнішніх 
і внутрішніх споживачів, відновлення і забезпечення 
умов для ефективного функціонування капіталу.
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TOURIST-RECREATIONAL POTENTIAL AS THE BASIS OF TOURISM DEVELOPMENT: THE 
SCIENTIFIC-THEORETICAL ASPECT

With its tourist and recreational potential, Ukraine has every opportunity to become a world-class tourist 
country. Among scholars there is no single point of view regarding the interpretation of the key categories  
"tourist resource", "tourist potential", which are widely used in assessing the prospects of tourism develop-
ment, how they relate.

The issues of integrated development and optimal use of tourism resources are important for effective 
ma nagement of tourism development in Ukraine. Each region should use its tourism potential to meet the 
needs of the local population in high-quality tourist services, as well as for the reception and maintenance of 
foreign tourists.

Tourism and recreation activity plays an important role in the economy of countries and regions, ensuring 
the rational use and preservation of natural, ecological, cultural-historical and informational and cognitive 
resources of the territory.

The conceptual approaches of the definition – "potential" are analyzed. The basis of the term "potential" 
is the Latin word "potentia", which means "means, supplies, sources that are available and can be mobilized,  
put into action, used to achieve certain goals, implementation of the plan; solving any problem; the opportu-
nities of an individual, society, state in a particular field. " The question of the definition of the essence of the 
potential is closely connected not only with the definition of the object and the subject of evaluation, but also 
with the question of the ratio of concepts of "resource", "reserve", "opportunity", "result of activity", "property", 
"ability ", With which the potential is linked. Often, potential is identified with resources or their aggregate.

The tourist potential emphasizes the attachment of the potential to the tourism sector, and the recreational 
potential contributes to the restoration of human forces in the process of recreation.

The principal point in the study of the composition of the total tourist and recreational potential of the terri-
tory is to analyze it as a system.

The tourist-recreational potential of the territory is considered as a set of four main components – natural 
resource, historical-cultural, economic and social, which are interconnected and interact with each other.


