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Мета. Мета статті — систематизація теоретико-методологічних підходів 
та уточнення дефініції «рекреаційні ресурси» з урахуванням принципів стратегії роз-
витку туризму і курортів в Україні.

Методика. Основні наукові результати дослідження одержано з використан-
ням комплексу загальнонаукових і спеціальних методів дослідження, а саме: теоре-
тичного узагальнення, факторного аналізу (для дослідження змістовних аспектів 
дефініцій «рекреація», «ресурси», «рекреаційні ресурси»), системного аналізу та син-
тезу (для систематизації теоретико-методологічних підходів щодо трактування 
дефініції «рекреаційні ресурси»), абстрактно-логічного методу (для встановлення 
зв’язків між дефініціями «рекреація», «ресурси» та «рекреаційні ресурси») та аб-
страктно-теоретичного методу (для обґрунтування дефініцій, теоретичного уза-
гальнення й формування висновків).

Результати. У процесі дослідження встановлено фактори, що впливають на 
складність визначення дефініції «рекреаційні ресурси»: по-перше, рекреаційні ресур-
си — це категорія історична, оскільки  залежно від зміни певних історичних умов від-
бувається поява нових видів рекреаційної діяльності, що, у свою чергу, призводить до 
змін уявлень як щодо необхідного обсягу ресурсів, що використовуються, так і щодо 
їхнього якісного складу та генезису; по-друге, визначення дефініції «рекреаційні ресур-
си» залежить від рівня організації рекреаційної діяльності і від того, здійснюється 
вона в межах одного рекреаційного підприємства, рекреаційного району чи рекреа-
ційної галузі в цілому. У результаті дослідження систематизовано теоретико-мето-
дологічні підходи щодо визначення сутності дефініції «рекреаційні ресурси» та ви-
явлено її змістовні аспекти. На основі аналізу зв’язків між дефініціями «рекреація», 
«ресурси» та «рекреаційні ресурси» й узагальненні існуючих наукових розробок щодо 
їхнього змісту уточнено сутність дефініції «рекреаційні ресурси».

Ключові слова: рекреація, рекреаційна діяльність, ресурси, економічні ресурси, 
природні ресурси, рекреаційні ресурси.

Постановка проблеми. Розбудова національного рекреаційного господарства 
та вдосконалення системи управління ним вимагає наукового підходу до розв’язання 
проблеми виявлення й ефективного використання рекреаційних ресурсів. Адже якщо 
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на рахунок їх ролі та значення як важливого складника розвитку національної еконо-
міки, думки одностайні, то щодо трактування сутності дефініції «рекреаційні ресур-
си» існує певна поляризація думок. Незважаючи на значний інтерес з боку наукової 
спільноти, на сьогодні не існує досліджень, що були б присвячені систематизації тео-
ретико-методологічних підходів до розуміння сутності рекреаційних ресурсів. Уточ-
нення дефініції «рекреаційні ресурси», визначення її сутнісних та специфічних ознак 
дозволить підійти до забезпечення ефективного і комплексного використання наявних 
рекреаційних ресурсів, що, у свою чергу, сприятиме прискоренню соціально-еконо-
мічного розвитку регіонів і держави в цілому, підвищенню якості життя населення та 
популяризації України у світі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню дослідження теоретич-
них основ дефініцій «рекреація» та «ресурси» присвячено праці багатьох учених, 
серед яких М. С. Нудельман [2], О. О. Бейдик [3], В. С. Преображенський, І. В. Зо-
рін, В. А. Квартальнов, Ю. А. Вєдєнін [4]. Н. І. Верхоглядова та О. Б. Письменна [5], 
А. Г. Загродній та Г. Л. Вознюк [6], О. І. Апаршина [7], Г. О. Закаблук [8]. Еколого-еко-
номічний підхід до сутності дефініції «рекреаційні ресурси» лежить в основі праць 
М. С. Мироненка, І. Т. Твердохлєбова [9], С. П. Кузика [10], О. О. Любіцевої [11]. З 
позицій функціонального підходу сутність дефініції розглядається у працях В. С. Пре-
ображенського, І. В. Зоріна, В. А. Квартальнова, Ю. А. Вєдєниіна [4], І. В. Смаля [12], 
М. П. Мальської, Н. В. Антонюк, Н. М. Ганич [13]. Територіальний підхід прослідко-
вується у працях М. С. Нудельмана [2] С. М. Шепетюк [14] М. І. Борущака [15].

Мета статті — систематизація теоретико-методологічних підходів та уточнення 
дефініції «рекреаційні ресурси» з урахуванням принципів стратегії розвитку туризму 
і курортів в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для відображення змістовного на-
повнення дефініції «рекреаційні ресурси» варто здійснити її розгляд в розрізі дефіні-
цій «рекреація» та «ресурс».

У Новому тлумачному словнику української мови зазначено, що дефініція «ре-
креація» походить від латинського «recreatio» — відновлення сил і трактується як від-
новлення чи відтворення фізичних і духовних сил, витрачених людиною в процесі 
життєдіяльності [1].

За М. Нудельманом, під рекреацією розуміється процес відновлення фізичних, 
духовних і нервово-психічних сил людини, який забезпечується системою заходів і 
здійснюється у вільний від роботи час на спеціалізованих територіях [2]. Економічну 
сутність рекреації автор вбачає у тому, що вона призводить до збільшення тривалості 
періоду збереження повноцінної працездатності, що веде до збільшення фонду робо-
чого часу. Кім того, М. Нудельман визначає такі економічні функції рекреації: приско-
рення розвитку господарської структури країни та окремих її регіонів; збільшення за-
йнятості населення за рахунок рекреаційного обслуговування; істотний вплив витрат 
населення на користь рекреаційних районів; підвищення ефективності міжнародного 
туризму як джерела надходження іноземної валюти [2].

О. Бейдик визначає рекреацію як форму соціального руху і антропогенного 
впливу на природні комплекси, мета якого полягає у відновленні людиною психо-
фізичної енергії, втраченої в процесі трудової, навчальної, побутової діяльності [3]. 
Автор аргументовано наводить такі економічні параметри рекреації: по-перше, ре-
креація належить до невиробничої сфери; по-друге, рекреація тісно пов’язана з при-
родним середовищем; по-третє, економічні параметри рекреації тісно пов’язані з 
видом рекреаційного ресурсу і, відповідно, з економічними характеристиками стану 
рекреаційних районів.
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Крім цього, дефініція «рекреація» використовується для характеристики галузі 
національного господарства, пов’язаної з освоєнням території для відпочинку, ліку-
вання (реабілітації) і туризму, спрямованої на розвиток, відпочинок і оздоровлення, 
вдосконалення і розвиток особистості.

В. Преображенський наголошує, що рекреація — це галузь, діяльність підпри-
ємств якої спрямована на задоволення рекреаційних потреб населення. Кінцевими 
продуктами цих підприємств він вважає рекреаційні послуги, основна функція яких 
полягає у задоволенні комунально-побутових і природно-фізіологічних потреб ре-
креантів [4].

Виходячи із вищезазначеного, під рекреацією варто розуміти систему заходів, 
що пов’язані з використанням вільного часу людей для їх оздоровчої, культурно-озна-
йомчої і спортивної діяльності на спеціалізованих територіях, які знаходяться поза їх 
постійним помешканням.

Щодо дефініції «ресурси» (від фр. resource — допоміжний засіб), то відповідно 
до Нового тлумачного словника української мови, це означає запаси чого-небудь, які 
можна використати в разі потреби; кошти, цінності, можливості [1]. Ресурси в еконо-
міці — це реальні запаси всіх видів чинників, що можуть бути залучені до процесу 
виробництва матеріальних і нематеріальних благ.

Н. Верхоглядова та О. Письменна пропонують розглядати під ресурсами сукуп-
ність елементів, які можуть бути використані людиною для життєдіяльності та залуче-
ні до процесу праці для виробництва різноманітних споживчих вартостей [5].

За визначенням Г. Вознюка та А. Загороднього, ресурси — це запаси, цінності, 
можливості та джерела їх формування [6]. Запаси, на їх думку, є основною складо-
вою — матеріальною частиною ресурсів.

Враховуючи різноманітність ресурсів та підходів до їх класифікації, О. Апарши-
на відзначає, що всі ресурси можуть бути розглянуті за такими ознаками: за похо-
дженням, за фізичним змістом, за способом відтворення, за призначенням у процесі 
виробництва, за ступенем використання у виробничому процесі. Однак найбільш по-
ширеною є класифікація ресурсів за походженням та фізичним змістом. Класифікація 
ресурсів за фізичним змістом передбачає їх поділ на чотири основні види: матеріальні, 
людські, фінансові та інформаційні [7].

Г. Закаблук стверджує, що за походженням ресурси класифікують за такими 
ознаками: природні та економічні. У свою чергу економічні ресурси поділяються на 
матеріальні, трудові та фінансові, а природні — на мінеральні, енергетичні, водні, зе-
мельні, біологічні, кліматичні та рекреаційні [8].

Тобто природні властивості певної території, які визначаються її географічним 
розташуванням та фізико-географічними характеристиками, і є, за сутністю, природ-
ними благами і створюють передумови розвитку рекреаційної діяльності. Однак в 
цьому логічному ряді як компоненти рекреаційної діяльності відсутні об’єкти етніч-
ної, матеріальної та духовної культури, що призводить до визначення сутнісних осо-
бливостей та специфічних ознак рекреаційних ресурсів.

Сутність дефініції «рекреаційні ресурси» С. Кузик трактує як об’єкти та явища 
природного й антропогенного походження, які використовують або можуть бути вико-
ристані для рекреаційної діяльності. Автор наголошує, що особливість рекреаційних 
ресурсів в першу чергу полягає у властивості відновлювати та розвивати фізичні і 
духовні сили людини. [10].

М. Нудельман відносить до рекреаційних ресурсів «природні територіальні комп-
лекси, окремі компоненти природного середовища та їх складові, які володіють сприят-
ливими для рекреаційної діяльності якісними і кількісними характеристиками» [2].
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С. Шепетюк вважає, що рекреаційні ресурси — це сукупність унікальних явищ 
природи та історико-культурних і сучасних об’єктів, і відносить до них природні та 
антропогенні ландшафти, акваторії, маршрути і парки, ландшафти і природно-кліма-
тичні зони [14].

В. Преображенський, І. Зорін, В. Квартальнов, Ю. Вєдєнін вбачають під рекре-
аційними ресурсами природні, історичні, соціально-культурні об’єкти, з об’єктами 
туристичного показу включно, а також інші об’єкти, здатні задовольняти духовні по-
треби туристів, сприяти відновленню та розвитку їх фізичних сил [4].

О. Любіцева також зауважує, що визначення поняття рекреаційні ресурси можна 
трактувати доволі широко. Автор зазначає, що рекреаційні ресурси — це об’єкти при-
роди, історії, культури, поточні події, явища, які можуть бути використані у процесі 
створення і реалізації туристичного продукту, будучи мотиваційною підставою для 
його вибору, наприклад за видом, сезоном та іншими ознаками [11].

На відміну від вищезазначених авторів, М. Мироненко та І. Твердохлєбов ви-
значають рекреаційні ресурси як об’єкти та явища природного й антропогенного 
походження, які незалежно від характеру мають певну споживчу вартість і викорис-
товуються при виробництві туристичного продукту [9]. Розкриваючи зміст рекреа-
ційних ресурсів, останні автори наголошують, що це найважливіша складова рекре-
аційного потенціалу, котрі завдяки таким властивостям як унікальність, історична 
та художня цінність, оригінальність, естетична привабливість і цілющо-оздоровча 
значущість, можуть бути використані для організації різних видів і форм рекреацій-
них занять.

На думку О. Бейдика, рекреаційні ресурси — сукупність природних, природ-
но-технічних, соціально-економічних комплексів та їх елементів, які сприяють від-
новленню й розвитку фізичних і духовних сил людини, її працездатності і за сучасної 
й перспективної структури рекреаційних потреб і техніко-економічних можливостей 
використовуються для прямого і непрямого споживання та виробництва курортних і 
туристських послуг [3].

І. Смаль розглядає дефініцію «рекреаційні ресурси» як сукупність природних 
і соціально-культурних комплексів та їх елементів, що сприяють задоволенню фізіо-
логічних і соціальних потреб людини, відновленню її працездатності і які за сучасної 
та перспективної структури рекреаційних потреб і техніко-економічних можливостей, 
використовуються для прямого й опосередкованого споживанням та виробництва ту-
ристичного продукту [12].

М. Мальська, Н. Антонюк, Н. Ганич вбачають в дефініції «рекреаційні ресурси» 
специфічні властивості природного середовища, а також їх поєднання, прояви люд-
ської діяльності, природні, історичні, соціально-культурні об’єкти, які є предметами 
зацікавлення туристів, стимулюють їх до подорожі, здатні задовольнити їхні потреби 
у відновленні й розвитку фізичних, емоційних та інтелектуальних сил [13].

За трактування М. Борущака, рекреаційні ресурси — це сукупність природних, 
створених працею людини та «додаткових» ресурсів для послуг, які охоплюють інфра-
структуру району і всі підприємства з прийому та обслуговування туристів [15].

Проблематика визначення цієї дефініції в першу чергу визначається підходами, 
з яких його можна розглядати. Проаналізувавши визначення, варто відзначити три 
основні підходи:

І — еколого-економічний (ґрунтується на оцінці споживчої вартості рекреацій-
них благ і ресурсів);

ІІ — функціональний (розглядає туристичні ресурси з позиції рекреаційних по-
треб суспільства);
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ІІІ — територіальний (полягає у визначені й територіальній локалізації рекреа-
ційних ресурсів та умов). Їх загальна характеристика зведена у табл. 1.

Таблиця 1 — Характеристика дефініції «рекреаційні ресурси» 
(розроблено автором на основі [2–4, 9–15)

Автор дефініції, 
джерело Визначення змісту Основна характеристика

Еколого-економічний підхід
О. О. Любіцева [11] Об’єкти природи, історії, культури, по-

точні події, явища, які можуть бути вико-
ристані у процесі створення та реалізації 
туристичного продукту, будучи мотива-
ційною підставою для його вибору, на-
приклад за видом, сезоном тощо

Об’єкти та явища, які є 
мотиваційною підставою 
для створення туристич-
ного продукту

С. П. Кузик [10] Об’єкти та явища природного й антропо-
генного походження, які використовують 
або можуть бути використані для турис-
тичної діяльності

Об’єкти та явища, які ви-
користовують для рекреа-
ційної діяльності

М. С. Мироненко,
І. Т. Твердохлєбов [9]

Об’єкти та явища природного й антропо-
генного походження, які незалежно від 
характеру мають певну споживчу вар-
тість і використовуються при виробни-
цтві туристичного продукту

Наявність благ як чинни-
ка виробництва туристич-
ного продукту

О. О. Бейдик [3] Сукупність природних, природно-техніч-
них, соціально-економічних комплексів 
та їх елементів, які сприяють відновлен-
ню й розвитку фізичних і духовних сил 
людини, її працездатності і за сучасної й 
перспективної структури рекреаційних 
потреб і техніко-економічних можли-
востей використовуються для прямого і 
непрямого споживання та виробництва 
курортних і туристських послуг

Сукупність об’єктів та 
явищ, що за певних умов 
можуть бути використані 
у рекреаційній діяльності

Функціональний підхід
І. В. Смаль [12] Сукупність природних і соціально-куль-

турних комплексів та їх елементів, що 
сприяють задоволенню фізіологічних і 
соціальних потреб людини, відновленню 
її працездатності і які за сучасної та пер-
спективної структури рекреаційних по-
треб і техніко-економічних можливостей 
використовуються для прямого й опосе-
редкованого споживання та виробництва 
туристичного продукту

Сукупність комплексів та 
їх елементів, що сприя-
ють задоволенню фізіо-
логічних і соціальних по-
треб людини

М. Мальська,
Н. Антонюк,
Н. Ганич [13]

Специфічні властивості природного се-
редовища, а також їх поєднання, прояви 
людської діяльності, природні, історичні, 
соціально-культурні об’єкти, які є предме-
тами зацікавлення туристів, стимулюють 
їх до подорожі, здатні задовольнити їхні 
потреби у відновленні і розвитку фізич-
них, емоційних та інтелектуальних сил

Властивості природного 
середовища, прояви люд-
ської діяльності тощо, які 
є предметами зацікавлен-
ня туристів
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Автор дефініції, 
джерело Визначення змісту Основна характеристика

В. С. Преображенський, 
І. В. Зорін,
В. А. Квартальнов,
Ю. А Вєдєнін [4]

Природні, історичні, соціально-культурні 
об’єкти, з об’єктами туристичного показу 
включно, а також інші об’єкти, здатні задо-
вольняти духовні потреби туристів, сприя-
ти відновленню й розвитку їх фізичних сил

Сукупність об’єктів, здат-
них задовольняти духовні 
та фізичні потреби турис-
тів

Територіальний підхід
М. С. Нудельман [2]. Природні територіальні комплекси, окре-

мі компоненти природного середовища 
та їх складові, які володіють сприятливи-
ми для рекреаційної діяльності якісними 
і кількісними характеристиками» 

Просторова сукупність 
природних та територі-
альних компонентів

М. І. Борущак [15] Сукупність природних, створених пра-
цею людини та «додаткових» ресурсів 
для послуг, які охоплюють інфраструкту-
ру району і всі підприємства з прийому 
та обслуговування туристів

Сукупність ресурсів, які 
охоплюють інфраструкту-
ру району

С. М. Шепетюк [14] Території і акваторії, маршрути і парки, 
ландшафти і природно-кліматичні зони

Поєднання територіаль-
них компонентів туризму

Виокремлені підходи до визначення дефініції «рекреаційні ресурси» є взаємодо-
повнюють один одного, оскільки виявлення сутності рекреаційних ресурсів є склад-
ною багатоаспектною проблемою, а запропоновані дефініції переважно близькі за 
формою і змістом.

Логічним продовженням є розкриття змістовного наповнення дефініції «рекреа-
ційні ресурси». Основні змістовні аспекти наведено у табл. 2.

Таблиця 2 — Змістовні аспекти дефініції «рекреаційні ресурси»  
(розроблено автором на основі [2–4, 9–15])

Трактування терміну, джерело

Аспекти дефініції «рекреаційні 
ресурси», що знайшли відбиття  
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Об’єкти природи, історії, культури, поточні події, яви-
ща, які можуть бути використані у процесі створення 
та реалізації туристичного продукту, будучи мотива-
ційною підставою [11].

+ + + + +

Об’єкти та явища природного й антропогенного похо-
дження, які використовують або можуть бути викорис-
тані для туристичної діяльності [10].

+ + + + +

Продовження табл. 1
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Трактування терміну, джерело

Аспекти дефініції «рекреаційні 
ресурси», що знайшли відбиття  

у його визначенні
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Наявність благ як чинника виробництва туристичного 
продукту, що є неодмінною їх складовою, яка, залежно 
від характеру ресурсу, має певну споживчу вартість [9].

+ +

Природні, історичні, соціально-культурні об’єкти, з 
об’єктами туристичного показу включно, а також інші 
об’єкти, здатні задовольняти духовні потреби туристів, 
сприяти відновленню та розвитку їх фізичних сил [4].

+ + + +

Сукупність природних і соціально-культурних комп-
лексів та їх елементів, що сприяють задоволенню фі-
зіологічних і соціальних потреб людини, відновленню 
її працездатності і які за сучасної та перспективної 
структури рекреаційних потреб і техніко-економічних 
можливостей використовуються для прямого й опосе-
редкованого споживання та виробництва туристично-
го продукту [12].

+ + + + + +

Специфічні властивості природного середовища, а також 
їх поєднання, прояви людської діяльності, природні, іс-
торичні, соціально-культурні об’єкти, які є предметами 
зацікавлення туристів, стимулюють їх до подорожі, здат-
ні задовольнити їхні потреби у відновленні й розвитку 
фізичних, емоційних та інтелектуальних сил [13].

+ + + + +

Сукупність природних, природно-технічних, соціально-
економічних комплексів та їх елементів, які сприяють 
відновленню фізичних і духовних сил людини, її працез-
датності та за сучасної й перспективної структури рекре-
аційних потреб і техніко-економічних можливостей ви-
користовуються для прямого і непрямого споживання та 
виробництва курортних і туристських послуг [3].

+ + + + + +

Природні територіальні комплекси, окремі компонен-
ти природного середовища та їх складові, які володі-
ють сприятливими для рекреаційної діяльності якісни-
ми і кількісними характеристиками [2].

+ + + +

Сукупність природних, створених працею людини та 
«додаткових» ресурсів для послуг, які охоплюють інф-
раструктуру району і всі підприємства з прийому та 
обслуговування туристів [15].

+ + + + + +

Території і акваторії, маршрути і парки, ландшафти і 
природно-кліматичні зони [14]. + +

Продовження табл. 2
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Проведений аналіз змістовного наповнення дефініції «рекреаційні ресурси» до-
зволяє визначити її характерні аспекти, серед яких визначними є наявність об’єктів, 
явищ і подій природного та антропогенного походження. Важливу нішу займають до-
даткові ресурси, такі як матеріальні, фінансові, трудові та інформаційні, що можуть 
використовуватися з урахуванням сезону чи специфіки регіону. Крім того, досліджен-
ня змістовних аспектів рекреаційних ресурсів дозволяє виявити їх закономірності та 
чинники функціонування.

Розглянувши основні підходи до визначення сутності рекреаційних ресурсів, 
приходимо до висновків, що дозволяють нам, виокремивши визначальні характерис-
тики, запропонувати уточнення дефініції «рекреаційні ресурси» — сукупність природ-
них і антропогенних комплексів та їх елементів, що сприяють відновленню й розвитку 
фізичних, психологічних, духовних сил та працездатності і за сучасної й перспектив-
ної структури рекреаційних потреб і техніко-економічних можливостей використову-
ються для прямого і непрямого споживання та виробництва курортних і туристських 
послуг.

Висновки. У процесі дослідження встановлено фактори, що впливають на склад-
ність визначення дефініції «рекреаційні ресурси»: по-перше, рекреаційні ресурси — це 
категорія історична, оскільки залежно від зміни певних історичних умов відбувається 
поява нових видів рекреаційної діяльності, що, у свою чергу, призводить до змін уяв-
лень як щодо необхідного обсягу ресурсів, що використовуються, так і щодо їх якісного 
складу та генезису; по-друге, визначення дефініції «рекреаційні ресурси» залежить від 
рівня організації рекреаційної діяльності і від того, здійснюється вона в межах одного 
рекреаційного підприємства, рекреаційного району чи рекреаційної галузі в цілому.

У результаті дослідження систематизовано теоретико-методологічні підходи 
щодо визначення сутності дефініції «рекреаційні ресурси» та виявлено її змістовні 
аспекти. На основі аналізу зв’язків між дефініціями «рекреація», «ресурси» та «рекре-
аційні ресурси» й узагальнені існуючих наукових розробок щодо їх змісту уточнено 
сутність дефініції «рекреаційні ресурси».
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Цель. Цель статьи — систематизация теоретико-методологических подходов 
и уточнение дефиниции «рекреационные ресурсы» с учетом принципов стратегии 
развития туризма и курортов в Украине.

Методика. Основные научные результаты исследования получены с использо-
ванием комплекса общенаучных и специальных методов исследования, а именно: те-
оретического обобщения, факторного анализа (для исследования содержательных 
аспектов дефиниций «рекреация», «ресурсы», «рекреационные ресурсы»), системно-
го анализа и синтеза (для систематизации теоретико-методологических подходов к 
трактовке дефиниции «рекреационные ресурсы»), абстрактно-логического метода 
(для установления связей между дефинициями «рекреация», «ресурсы» и «рекреаци-
онные ресурсы») и абстрактно теоретического метода (для обоснования дефиниций, 
теоретического обобщения и формирования выводов).

Результаты. В процессе исследования установлены факторы, влияющие на 
сложность определения дефиниции «рекреационные ресурсы»: во-первых, рекреаци-
онные ресурсы — это категория историческая, так как в зависимости от изменения 
определенных исторических условий происходит появление новых видов рекреацион-
ной деятельности, что, в свою очередь, приводит к изменению представлений как 
о необходимом объеме используемых ресурсов, так и об их качественном составе и 
генезис; во-вторых, определение дефиниции «рекреационные ресурсы» зависит от 
уровня организации рекреационной деятельности и от того, осуществляется она в 
пределах одного рекреационного предприятия, рекреационного района или рекреаци-
онной отрасли в целом. В результате исследования систематизированы теорети-
ко-методологические подходы к определению сущности дефиниции «рекреационные 
ресурсы» и выявлены ее содержательные аспекты. На основе анализа связей между 
дефинициями «рекреация», «ресурсы» и «рекреационные ресурсы» и обобщения су-
ществующих научных разработок относительно их содержания уточнена сущность 
дефиниции «рекреационные ресурсы».

Ключевые слова: рекреация, рекреационная деятельность, ресурсы, экономиче-
ские ресурсы, природные ресурсы, рекреационные ресурсы.

Objective. The objective of the article is to systematize theoretical and methodological 
approaches and clarify the definition of «recreational resources» taking into account prin-
ciples of the Strategy of Tourism and Resorts Development in Ukraine.
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Methods. The main scientific results of the study were obtained applying a set of 
general scientific and special research methods, namely: theoretical generalization, factor 
analysis (for studying the conceptual aspects of the definitions of «recreation», «resources», 
«recreational resources»), system analysis and synthesis (for the systematization of the the-
oretical-methodological approaches to the interpretation of the definition of «recreational 
resources»), abstract-logical method (to establish links between the definitions of «recre-
ation», «resources» and «recreational resources») and abstract-theoretical method (for defi-
nitions studying, theoretical generalizations and conclusions generating).

Results. In the course of the research, factors that influence the complexity of defining 
the concept of «recreational resources» are identified: firstly, recreational resources are a 
historical category, as depending on the changes in certain historical conditions there is the 
emergence of new types of recreational activities, which in turn leads to changes in visions 
of the required amount of resources used, and about their qualitative composition and gen-
esis; and secondly, the definition of the concept of «recreational resources» depends on the 
level of organization of recreational activities, and from that whether it is carried out within 
a single recreational enterprise, recreational area or recreational industry as a whole. The 
study systematizes theoretical and methodological approaches to the definition of the nature 
of the concept of «recreational resources» and reveals its conceptual aspects. On the basis of 
the analysis of links between the definitions of «recreation», «resources» and «recreational 
resources» and generalization of existing scientific development results as for their content, 
the nature of the definition of «recreational resources» is specified.

Key words: recreation, recreational activity, resources, economic resources, natural 
resources, recreational resources.
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