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Аннотація. В роботі розглядається суть поняття "природні туристично-

рекреаційні ресурси" та "природні туристично-рекреаційні умови", що 

необхідно для організації туристично-рекреаційної діяльності. 
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Annotations. We consider the essence of the concept of "natural tourist and 

recreational resources" and "natural tourist and recreational conditions", which is 

necessary for the organization of tourism and recreation activities. 
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recreational conditions. 

Туристично-рекреаційна сфера має яскраво виражену ресурсну орієнтацію. 

Ресурси визначають її територіальну організацію, напрями спеціалізації, 

формують туристичні потоки, рівень ефективності роботи туристичних і 

рекреаційних закладів. Досить часто відбувається підміна понять – 

використовуючи термін туристичні ресурси, дають трактування рекреаційних, 

при цьому ототожнюються туристична й рекреаційна сфери діяльності.  



У законі України «Про туризм» наведено таке визначення – 

«туристичними ресурсами України є пропоновані або такі, що можуть 

пропонуватися, туристичні пропозиції на основі та з використанням об'єктів 

державної, комунальної чи приватної власності» [1].  

Туристичні ресурси – специфічні властивості природного середовища, а 

також їх поєднання, прояви людської діяльності, природні, історичні, 

соціально-культурні об'єкти, які є предметами зацікавлення туристів, 

стимулюють їх до подорожі, здатні задовольнити їхні потреби у відновленні та 

розвитку фізичних, емоційних та інтелектуальних сил. Сутність туристичних 

ресурсів полягає у тому, що вони слугують основою для формування 

туристичного продукту та його пропозиції. Як зазначає М. Мальська, якщо 

розглядати туризм як вид рекреації, а туристичні ресурси оцінювати з позицій 

рекреаційної діяльності, то поняття «туристичний ресурс» ототожнюється з 

поняттям «рекреаційний ресурс» [2].  

На нашу думку, таке ототожнення характерне для визначення, яке дає 

І. Смаль: «туристичні ресурси – сукупність природних і соціально-культурних 

комплексів та їх елементів, що сприяють задоволенню фізіологічних та 

соціальних потреб людини, відновленню її працездатності і які при сучасній та 

перспективній структурі рекреаційних потреб і техніко-економічних 

можливостях, використовуються для прямого й опосередкованого споживання 

та виробництва туристичного продукту" [3]. 

Зокрема, В. Кифяк під рекреаційними ресурсами розуміє «сукупність 

природних й антропогенних геосистем, тіл та явищ природи, які мають 

комфортні властивості і споживчу вартість для рекреаційної діяльності і 

можуть бути використані з метою відпочинку та оздоровлення людей певного 

сегменту ринку у певний час за допомогою існуючих технологій і матеріальних 

можливостей" [4, с. 16].  

Останніми роками в роботах багатьох авторів став фігурувати термін 

«туристсько-рекреаційні ресурси». Значна частина науковців вважає, що туризм 



є складовою рекреації, а туристські ресурси є частиною рекреаційних ресурсів, 

інші вважають – навпаки.  

Тому ми підтримуємо думку Л. Черчик зі співавторами [5, с.25], що 

«природні туристично-рекреащині ресурси – це компоненти природного 

середовища та їх територіальні поєднання, які мають сприятливі для 

туристично-рекреаційної діяльності властивості і слугують або можуть 

слугувати матеріальною основою для організації лікування, оздоровлення, 

відпочинку, туризму та розвитку людини. Природні туристично-рекреаційні 

умови – це компоненти та якості природного середовища, які сприяють 

туристично-рекреаційній діяльності, але не є її матеріальною основою». 
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