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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуті базові принципи концепції сприяння роз-

витку екологічно-безпечного туризму в Одеській області. Проа-
налізовано та розглянуто обмеженість рекреаційних територій, 
що зумовлює необхідність пошуку шляхів їх розширення на 
основі формування нових сегментів ринку туристичних послуг, 
для чого доцільно переглянути можливості використання вже 
наявних територій. Розглянуті кількісні та якісні характеристики 
туристичного потенціалу ПФТ, особливості розміщення на те-
риторії регіону визначають специфіку формування елементів 
територіальної організації туризму різних таксономічних ран-
гів. Реалізація туристичного потенціалу ПФТ тісно пов’язана 
з його формуванням і відновленням. Чим більший потенціал 
сформований, тим вища його віддача у фазі реалізації. Тому 
етап реалізації туристичного потенціалу ПФТ є показником 
його ефективності. Водночас реалізація туристичного потенці-
алу ПФТ здійснює досить активний зворотний вплив на про-
цеси формування, відновлення та нарощення.

Ключові слова: туристичний потенціал поліфункціональ-
них територій, туристичний бізнес, природно-ресурсна основа 
територій, туристично-рекреаційні ресурси, природно-рекре-
аційний потенціал, природно-ресурсний складник, соціально-
культурний складник.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены базовые принципы концепции со-

действия развитию экологически безопасного туризма в 
Одесской области. Проанализирована и рассмотрена ограни-
ченность рекреационных территорий, что обусловливает не-
обходимость поиска путей их расширения на основе форми-
рования новых сегментов рынка туристических услуг, для чего 
целесообразно пересмотреть возможности использования уже 
существующих территорий. Рассмотренные количественные 
и качественные характеристики туристического потенциала 
ПФТ, особенности размещения на территории региона опреде-
ляют специфику формирования элементов территориальной 
организации туризма различных таксономических рангов. Ре-
ализация туристического потенциала ПФТ тесно связана с его 
формированием и восстановлением. Чем больше потенциал 
сформирован, тем выше его отдача в фазе реализации. По-

этому этап реализации туристического потенциала ПФТ явля-
ется показателем его эффективности. В то же время реализа-
ция туристического потенциала ПФТ осуществляет достаточно 
активное обратное влияние на процессы формирования, вос-
становления и наращивания.

Ключевые слова: туристический потенциал полифункци-
ональных территорий, туристический бизнес, естественно-ре-
сурсная основа территорий, туристско-рекреационные ресур-
сы, природно-рекреационный потенциал, природно-ресурсная 
составляющая, социально-культурная составляющая.

АNNOTATION
This article discusses the basic principles of the concept of pro-

motion development of ecologically safe tourism in Odessa region. 
Restricted territories are analyzed and considered, which necessi-
tates finding ways to expand them based on the formation of new 
segments of the tourist services market, which makes it advisable 
to review the possibilities of using already existing territories. The 
quantitative and qualitative characteristics of the tourism potential 
of the PFT are considered, the features of location on the territory 
of the region determine the specificity of formation of elements of 
the territorial organization of tourism of different taxonomic ranks. 
The realization of the PFT tourism potential is closely linked to its 
formation and restoration. The greater the potential generated, the 
higher its return in the implementation phase. Therefore, the stage 
of realization of the tourism potential of the PFT is an indicator of its 
effectiveness. At the same time, the realization of the tourism po-
tential of the PFT has a rather active reverse effect on the process-
es of formation, restoration and extension. Health specialization is 
characterized by indicators of water and forest resources, climatic 
resources, lands of wellness and recreational purposes, houses 
and boarding houses, children’s health camps, their staffing, in-
come of villas of activities of recreational institutions and indicators 
of ecological comfort and ecological comfort destination, water and 
forest resources. Cognitive specialization is provided by the fol-
lowing resources: objects of the nature reserve fund, number of 
architectural and urban planning, sacral structures, museums and 
museum complexes, natural and geographical conditions, lands 
of nature and historical and cultural destination, density of roads 
and railways, number of hotels and their service provision, hotel 
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staff benefits, hotel and travel agency revenue, hotel development 
investment costs, environmental comfort and anthropogenic indi-
cators On the burden on land conservation and recreational pur-
poses. Sports specialization is determined by the level of provision 
of water and forest resources, hunting grounds, hunting animals, 
natural and geographical conditions, recreational land, hotels and 
their services, hotel staff, revenues from hotel and hunting farms, 
investment costs for the development of hunting economy ecologi-
cal comfort and anthropogenic load on recreational land, water and 
forest resources.

Key words: tourist potential of multifunctional territories, tour-
ist business, natural-resource base of territories, tourist-recreation-
al resources, natural-recreational potential, natural-resource com-
ponent, socio-cultural component.

Постановка проблеми. Природні туристич-
но-рекреаційні ресурси – це фактори, речовини 
і властивості компонентів природного середови-
ща, які володіють сприятливими для турис-
тичної діяльності якісними та кількісними па-
раметрами і є або можуть стати основою для 
організації відпочинку, лікування та оздоров-
лення людей, проведення екскурсій.

До них належать компоненти живої та нежи-
вої природи, що використовуються (або можуть 
бути використані в перспективі) як предмети 
виробництва, споживання туристичних послуг.

М. Гудзь, вивчаючи механізми ефективного 
використання потенціалу курортно-рекреацій-
них територій, структурує науково-методичні 
підходи таким чином:

– використання програмно-цільових методів 
та комплексних програм розвитку територій;

– використання таких інструментів реалі-
зації регіональної політики, як адміністра-
тивно-управлінські, стримування розміщення 
нових підприємств у перенаселених районах, 
просторовий розподіл економічної діяльності, 
фінансове стимулювання діяльності, створення 
інфраструктури для розвитку туризму, стиму-
лювання розвитку шляхом формування сприят-
ливого бізнес-середовища;

– обґрунтування особливостей використан-
ня механізмів реалізації потенціалу курортно-
рекреаційних територій на таких рівнях, як 
територіально-просторовий, підприємницький, 
домогосподарств.

Л. Черчик та Н. Коленда виділяють шість 
типів механізмів використання сукупного по-
тенціалу територіальних рекреаційних систем: 
фінансово-економічний, організаційний, нор-
мативно-правовий, екологічний, адміністратив-
ний, техніко-технологічний. Автори детально 
розписують інструменти кожного з них і зазна-
чають обставини їх використання.

З позицій раціональності розглядає процес 
використання туристичного потенціалу Л. Мат-
війчук, яка узагальнила критерії, що харак-
теризують механізм раціонального викорис-
тання туристичних ресурсів (збалансованість, 
оптимальність, інноваційність, комплексність, 
рентабельність, туристична місткість, конку-
рентоспроможність, невиснажливість, резуль-
тативність, безпека, екологічність). Проте автор 
зазначає, що «результатом раціонального вико-

ристання та охорони туристичних ресурсів має 
стати сталий розвиток туристичних ресурсів на 
основі врахування вищеназваних критеріїв ра-
ціональності», з чим важко погодитися, оскіль-
ки використання ресурсів повинно забезпечува-
ти розвиток туристичної сфери.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання розвитку територіальних рекреацій-
них систем, оцінювання їхньої рекреаційної 
ємності та потенціалу територіальних робіт ви-
світлені у працях В. Азара, М. Багрова, Ю. Ве-
денина, С. Генсирука, Л. Гринева, Т. Сафрано-
ва, С. Степаненко та інших.

Теоретичною базою цих навчальних програм 
є розроблення понятійного апарату рекреацій-
ного та туристичного природокористування, ме-
тодологічного інструментарію його досліджень 
та оцінок. Практичні результати містяться в 
розробленні механізмів управління природни-
ми потенційними територіями з цільовими по-
слугами конкурентних переваг.

Залишаються дискусійними підходи до 
ідентифікації поліфункціональних територій 
(ПФТ), механізмів, що забезпечують розви-
ток та використання туристичного потенціалу. 
Водночас фактично необхідна участь у еколо-
гічному обмеженому факторі, що розвиває те-
риторію, формує механізм комплексного вико-
ристання туристичного потенціалу.

Метою статті є обґрунтування теоретичних 
і методичних положень і розроблення базових 
принципів концепції сприяння розвитку еколо-
гічно-безпечного туризму в Одеській області.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Виділяють етапи відтворювального циклу ту-
ристичного потенціалу поліфункціональних 
територій. Реалізація туристичного потенціалу 
ПФТ передбачає використання наявних мож-
ливостей на рівні допустимих навантажень на 
певні екосистеми. Проте туристичний потенці-
ал можна використовувати по-різному. Зокре-
ма, варто виділити кілька варіантів:

1) експлуатувати наявні ресурси, вже розві-
дані та задіяні в господарський обіг;

2) задіювати в обіг супутні ресурси в межах 
можливостей наявної туристичної інфраструктури;

3) освоювати нові ресурси, інвестуючи в роз-
виток інфраструктури, маркетинг;

4) здійснювати активне, цілеспрямоване удо-
сконалення закладених природою характерис-
тик ресурсів ПФТ для підвищення їхньої атрак-
тивності, приваблюваності, формування нових 
туристичних продуктів та туристичних потоків.

Відтворювальний цикл туристичного потен-
ціалу ПФТ відбувається на певних етапах – фор-
мування, відновлення, нарощення, реалізації 
(рис. 1.1), які можуть бути взаємопов’язаними 
і взаємозумовленими, проте за певних обста-
вин – не обов’язковими. Розвиток туристично-
го потенціалу ПФТ є ознакою кожного етапу 
відтворювального циклу та виявляється через 
удосконалення (поліпшення) його кількісних і 
якісних характеристик.
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Реалізація туристичного потенці-
алу ПФТ не обов’язково передбачає 
проходження всіх етапів відтворю-
вального циклу. Наведемо характе-
ристику кожного з них.

Формування туристичного потен-
ціалу ПФТ є досить складним за-
вданням. Провівши певну аналогію, 
можна визначити сутність формуван-
ня потенціалу ПФТ як процес іден-
тифікації та створення можливостей 
його структуризації та використан-
ня певних організаційних форм для 
стабільного розвитку туристичної ді-
яльності, що забезпечить реалізацію 
конкурентних переваг ПФТ та ефек-
тивне відновлення її ресурсних складників [2]. 

Під час формування туристичного потенціа-
лу ПФТ необхідно враховувати, що його склад-
ники мають відповідати тим туристичним по-
слугам, на яких спеціалізується туристична 
фірма, і навпаки. Крім того, в процесі розвитку 
туристичної інфраструктури може з’являтися 
нова якість, якої не було до цього.

Тому туристичний потенціал ПФТ за резуль-
татами формування можна класифікувати за 
такими ознаками:

– за характером впливу на виробничі процеси 
(екстенсивні – збільшення кількості параметрів 
туристичного потенціалу ПФТ – та інтенсивні – 
мобілізація внутрішніх резервів території);

– за рівнями впливу на господарську діяль-
ність (як сфера спеціалізації, як пріоритетний 
напрям діяльності, як допоміжна (другорядна) 
сфера діяльності);

– за результатами впливу (позитивний, що 
забезпечує конкурентні переваги території, 
вносить суттєву частку доходів території; та 
негативний вплив, що полягає в основному у 
збільшенні антропогенного навантаження на 
території, що призводить до їхньої деградації).

Формування туристичного потенціалу ПФТ 
залежить від її (території) індивідуальних ха-
рактеристик; він формується під впливом їхніх 
якостей і таких складових частин, як природ-
но-ресурсна, матеріально-технічна, соціально-
культурна, інституційна (рис. 1.2).

Природно-ресурсну основу території форму-
ють туристично-рекреаційні ресурси та умови, 
для яких характерні певні просторові особливос-
ті та відмінності, здатність змінюватися з часом, 
формувати нову якість у результаті поєднання. 
Туристична цінність їх визначається здатністю 
задовольняти певні туристичні потреби, забезпе-
чуючи контрастність із звичайним середовищем 
життєдіяльності людини. Для поліфункціональ-
них територій характерні такі два критерії: місце 
відрізняється від звичайного середовища меш-
кання людини; наведено поєднання двох і більше 
різних у природному відношенні середовищ. 

У таблиці 1.1 відображена компонентна 
структура природних туристично-рекреацій-
них ресурсів за функціональним підходом. Під-

компонентою 1-го порядку є кліматичні умови, 
хоча в деяких працях клімат розглядається як 
ресурс. Загалом клімат, переважаючі погодні 
умови за сезонами визначають комфортність 
території для відпочинку та спорту. Основни-
ми характеристиками є температурний режим, 
вологість, кількість опадів та їх розподіл за мі-
сяцями, вітровий режим, інтенсивність ультра-
фіолетового випромінення, середня кількість 
сонячних днів на рік, а для зими – товщина і 
тривалість снігового покриву.

Крім цього, розглядаються природні та 
штучно створені людиною об’єкти, які відно-
сяться до культурно-історичних пам’яток.

Основними зовнішніми чинниками, що ви-
значають можливі обсяги задіяння туристично-
го потенціалу ПФТ, є: соціально-демографічні, 
що визначають структуру та кількісні пара-
метри потреб і попиту на туристичні послуги; 
екологічні, що включають, з одного боку, рі-
вень екологічного пресингу на територіях про-
живання, з другого – потребу в організації від-
починку та оздоровлення на екологічно чистих 
територіях; геополітичні, сутність яких у без-
пеці, відкритості та досяжності з урахуванням 
транспортної доступності.

Формування туристичного потенціалу ПФТ 
може відбуватися кількома шляхами: 

1) стихійно;
2) згідно з історично сформованою економіч-

ною структурою та об’єктивними чинниками, 
характерними для певної території загалом, 
екосистеми зокрема;

3) цілеспрямовано.
Цей вибір зумовлено основною гіпотезою, 

згідно з якою формування кількісних і якісних 
параметрів туристичного потенціалу ПФТ ви-
значається наявною та майбутньою структурою 
соціально-економічної системи певної терито-
рії. Тому спочатку формуються сегменти ринку 
туристичних послуг відповідно до об’єктивного 
поєднання туристичних ресурсів з урахуванням 
їхніх якісних та кількісних характеристик, на 
основі яких або для освоєння яких створюють-
ся об’єкти туристичної інфраструктури з метою 
найбільш повного задоволення потреб суспіль-
ства на сучасному етапі його розвитку.
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Рис. 1.1. Етапи відтворювального циклу  
туристичного потенціалу ПФТ 
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Складові формування туристичного потенціалу  
ПФТ  

МТБ туризму (санаторiї, пансiонати 
з лiкуванням, будинки, бази i табори 
вiдпочинку, туристичнi бази,  
туристичнi готелi, туристично-
екскурсiйнi бюро та центри тощо), 
туристична інфраструктура 
(транспортні організації, навчальні 
заклади з підготовки фахівців для 
рекреаційної сфери, інформаційні та 
рекламні служби, зв'язок, 
пiдприємства торгiвлi, громадського 
харчування, побутового 
обслуговування, культури).  

Сукупність  туристично-
рекреаційних ресурсів та умов, 
природного та штучного 
походження, на певній території, 
що дозволяє використовувати ці 
ресурси для різних видів діяльності, 
в тому числі – туристичної. 

Наявність трудових ресурсів, 
розвиненість соціальної 
інфраструктури, характер 
розселення, розміщення вiдносно 
зон використання додаткової 
робочої сили в часи пiк. Система 
забезпечення індивідуальних і 
суспільних потреб, добробуту 
населення з його бажаннями, 
інтересами, очікуваннями, які 
визначаються системою 
цінностей, культурним рівнем, 
звичаями та традиціями.  

Сукупність формальних 
(законодавчо-нормативна база, 
система державного регулювання, 
органи державного управління та 
місцевого самоврядування) та 
неформальних інституцій 
(цінності, традиції, ментальність, 
норми моралі) та інститутів, які 
формуються на основі та під дією 
соціальних, культурологічних, 
політичних, економічних, 
екологічних, чинників, 
національних цінностей тощо. 

Природно-ресурсна складова Матеріально-технічна складова 

Соціально-культурна складова Інституційна складова 

Рис. 1.2. Складники формування туристичного потенціалу поліфункціональних територій

Таблиця 1.1
Компонентна структура природних рекреаційних ресурсів

Компоненти Підкомпоненти 
1-го порядку Підкомпоненти 2-го порядку Функціональне призначення

Загальні

Кліматичні

Середньорічна температура, 
швидкість вітру, тривалість 
купально-пляжного періоду, 
товщина снігового покриву

Забезпечення сприятливих 
кліматичних умов для реалізації 
рекреаційних цілей

Ландшафтні Гірські масиви, лісо-озерні, степові, 
печери, урочища Спортивний відпочинок

Водні Річки, озера, водосховища, ставки Риболовний, спортивний відпочинок, 
водолікування, оздоровлення

Лісові
Рекреаційного призначення, 
водоохоронні, ґрунтоохоронні, 
захисні

Лікування, оздоровлення, аматорські 
промисли, природно-пізнавальний, 
спортивний відпочинок

Фауністичні Тваринний світ, орніто-  
та іхтіорозмаїття

Рибальство, мисливство, 
пізнавальний відпочинок

Спеціальні Мінеральні Мінеральні води, лікувальні грязі, 
озокерит, соляні шахти

Лікування, реабілітація, 
оздоровлення, профілактика 
захворювань
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З метою підвищення ефективності реалізації 
туристичного потенціалу ПФТ ключова роль 
відводиться його формам – екстенсивній та ін-
тенсивній. Екстенсивна форма передбачає залу-
чення до господарського обігу його кількісного 
складника, а інтенсивна характеризується вве-
денням якісного складника.

Задіяння певних механізмів та інструментів 
використання туристичного потенціалу ПФТ 
вимагає:

– визначення факторів та оцінки їхнього 
впливу на стан туристичного потенціалу ПФТ;

– об’єктивної оцінки ефективності його ви-
користання;

– розрахунку резервів покращення показни-
ків використання;

– розроблення заходів щодо поліпшення (від-
новлення) втрачених атракцій та конкурентних 
переваг.

Проте в процесі експлуатації туристично-ре-
креаційні ресурси та умови можуть вичерпу-
ватися, втрачати атракції, погіршуватися їхні 
якісні та кількісні параметри. Водночас можуть 
змінюватися потреби, можливості реалізації ту-
ристичних послуг.

Висновки. На основі узагальнення наявних 
підходів запропоновано авторське визначення 
сутності поліфункціональних територій як про-
сторової цілісності, для якої характерні сприят-
ливе поєднання природних ресурсів і умов для 
розвитку кількох видів економічної діяльності. 
Поліфункціональною територією доцільно вва-
жати таку, природно-ресурсний потенціал якої 
здатен забезпечувати виконання кількох функ-
цій, що можуть стати основою для розвитку різ-
них видів економічної діяльності, забезпечуючи 
достатній рівень конкурентоспроможності порів-
няно з іншим способом використання території.

Обґрунтовано ознаки поліфункціональності 
територій: просторова обмеженість; розмаїття 
характеристик, що зумовлює можливість їх ви-
користання з різною метою; внутрішній потен-
ціал багатофункціональності, зумовлений спе-
цифічним поєднанням природних ресурсів та 
умов; можливості виділення різних зон у межах 
однієї екосистеми, що дає змогу розвивати різні 
види діяльності на принципах невиснажливос-
ті та збалансованості; здатність забезпечувати 
виконання кількох функцій як пріоритетних; 
складність управління, іноді – некерованість 
процесів розвитку як єдиного цілого. Визначе-
но основні принципи ідентифікації поліфункці-
ональних територій як керівні положення, які 
визначають об’єктивні потреби та умови роз-
витку, що реалізує суспільство у процесі прак-
тичної діяльності: єдності, збалансованості, 
комплексності, рівноважності, превентивності, 
альтернативності, кооперування, ефективності. 
У роботі доведено, що критеріями ідентифікації 
поліфункціональних територій є переважаючі 
природні ресурси, що визначатиме їхню спеці-
алізацію; екологічність території; економіко-
географічне розміщення; сучасна територіальна 

структура; конкурентоспроможність основних 
сфер економічної діяльності; рівень кооперу-
вання різних сфер економічної діяльності; рі-
вень розвитку інфраструктури певного типу; 
сучасна і перспективна потреба населення в ре-
зультатах певної сфери діяльності (товари і по-
слуги). Критеріями ефективності використання 
потенціалу поліфункціональних екосистем є 
економічний, соціальний, екологічний.
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