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Шушулков С. Д. Оцінка особливостей використання туристично-рекреаційного потенціалу 
Одеської області. 

Вступ. В сучасних умовах прояву процесів глобалізації туристично-рекреаційна діяльність стає одним із 
напрямків розвитку економіки не лише регіонів, але і світу. Індустрія туризму на сучасному етапі найбільш ди-
намічно розвивається та впливає на соціальне, культурне, екологічне середовище та довкілля та виступає ката-
лізатором соціально-економічного розвитку. В той же час не зважаючи на значну кількість наукових досліджень 
специфіка туристично-рекреаційного потенціалів регіонів є недостатньо дослідженою. 

Метою публікації є визначення особливостей функціонування туристично-рекреаційного потенціалу Одеської 
області. 

Результати. Визначено, що туристична індустрій входить в п’ятірку галузей, що приносять найбільші 
доходи у світі. В статті досліджуються особливості функціонування туристично-рекреаційної діяльності. Ви-
значено, що ресурсний потенціал у кожному регіоні має свої відмінності. Уточнено понятійно-категоріальний 
апарат в контексті визначення «потенціал», «туристичний потенціал», «рекреаційний потенціал», «туристи-
чно-рекреаційний потенціал». Виділені підходи до визначення туристично-рекреаційного потенціалу: природний, 
ресурсний. Проведена загальна комплексна оцінка туристично-рекреаційного потенціалу Одеської області. Дослі-
джені тенденції його складу, сучасного стану та особливостей використання. Зосереджена увага на проблемний 
аспектах використання туристично-рекреаційного потенціалу. 

Висновки. Аналіз сучасних тенденцій, вказує на значні перспективи для зростання і подальшого розвитку 
туристично-рекреаційного потенціалу що є основою для планування галузі на національному та регіональному 
рівнях. Вказується на необхідність його комплексної системи оцінки, вказані недоліки на шляху реалізації турис-
тично-рекреаційного потенціалу в секторах економіки.  

Ключові слова: туризм, рекреація, туристично-рекреаційні ресурси, довкілля, потенціал, туристично-
рекреаційний потенціал. 
 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Трансформаційні процеси, що нині 
відбуваються в економіці країни сприяють 
розвитку індустрії туризму, як однієї з пріо-
ритетних напрямків розвитку регіону. Тури-
стично-рекреаційний комплекс володіє гран-
діозним внутрішнім запасом, вносить 
вагомий внесок в забезпечення фінансової і 
соціальної стабільності як регіонів, так і дер-
жави в цілому. До того ж, туризм вважається 
одним з основних високоприбуткових секто-
рів економіки, який найбільш динамічно ро-
звивається та впливає на суспільне, культурне 
і екологічне середовище та довкілля. У тури-
змі, як у сфері діяльності, взаємодіють різно-
манітні категорії суб'єктів: туристи, організа-
ції, що надають мандрівникам продукти та 
послуги, органи влади, місцеве населення. 
Внаслідок цього сфера туризму включає всю 
сукупність явищ і відносин, що виникають 
при сприянні мандрівників, постачальників, 
місцевих органів влади і місцевого населення 
під час організації туристичної діяльності. 

Крім того, туризм виступає в ролі каталіза-
тора соціально-економічного розвитку регі-
ону, оскільки на його території розміщуються 
об’єкти туристично-рекреаційної діяльності і 
формується відповідна інфраструктура. На-
разі, існуючі в регіоні реальні можливості для 
розвитку туристично-рекреаційної діяльно-
сті використовуються досить недостатньо. 
Але, туризм може і повинен стати галуззю для 
розвитку економіки, яка спроможна створити 
додаткові робочі місця, збільшити надхо-
дження в місцеві бюджети, що в цілому приз-
ведуть до підвищення іміджу регіону на віт-
чизняному і міжнародному ринку надання 
туристичних послуг. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Наукову базу дослідження потенціалу і 
ресурсного забезпечення туристичних тери-
торій, залучення територій у рекреаційну ді-
яльність присвячені роботи П.Г. Олдака, 
В.І. Азара, М.С. Мироненко, І.Т. Твердохлє-
бова, В.С. Преображенського, Н.Ф. Реймерса, 
Л.М. Черчик, А.Ю. Якимчук, О.О. Бейдик, 
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О.О. Любіцевої, Н.В. Зіновчук, І.О. Крюкової, 
В.П. Руденка та багатьох інших. В той же час, 
не зважаючи на значну кількість наукових до-
сліджень, специфіка потенціалу туристич-
них територій залишається недостатньо дос-
лідженою. 

Формулювання цілей статті. Метою 
даної публікації є дослідження сучасного стану 
та оцінка особливостей використання туристи-
чно-рекреаційного потенціалу в регіональ-
ному вимірі, на прикладі Одеського регіону. 

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. В сучасних умовах у світі і в країні різко 
зросло значення туристично-рекреаційних ре-
сурсів та туристичної галузі господарства. Так, 
за даними Всесвітньої туристичної організа-
ції, туріндустрія входить в ТОП-5 галузей, що 
приносять найбільші доходи у світі, і за про-
гнозами, туристична сфера вже в найближче 
десятиліття вийде на перше місце в обсязі сві-
тового експорту [1].  

Інтеграція України у світовий господар-
ський комплекс, спонукає до необхідності 
формування ефективної національної еконо-
міки та її регіональних сегментів і потребує 
пошуку і задіяння ресурсних можливостей 
для нарощення потенціалу. У контексті побу-
дови соціально–орієнтованої моделі еконо-
міки до національних пріоритетів належить 
розвиток туристичної галузі, оскільки вона 
характеризується високою прибутковістю, 
швидкою окупністю інвестицій та виключно 
соціальною спрямованістю [2]. Розвиток ту-
ристично-рекреаційної діяльності розгляда-
ється також в якості однієї з умов стабілізації 
розвитку економіки, а також перспективного 
самостійного напряму для економіки країни 
в цілому і окремих її територіальних утво-
рень. Отже, постає питання необхідності ана-
лізу, оцінки особливостей туристично-рекре-
аційного потенціалу як країни, так і її 
регіонів, залучення нових територій задля 
збалансованого використання туристично-
рекреаційних ресурсів та розробки напрямів 
щодо нарощення рекреаційного потенціалу і 
активізації його використання. 

Особливості функціонування та розви-
тку туристично-рекреаційної діяльності знач-
ною мірою визначаються якісними та кількіс-
ними параметрами наявного ресурсного 
потенціалу, що пояснюється чіткою ресурсною 
спрямованістю і орієнтованістю. В той же час 
ресурсний потенціал в кожному регіоні різ-
номанітний із-за розходжень у складі, кількі-
сних і якісних характеристиках даних ресур-
сів, методів їх оцінки з точки зору 
рекреаційної та екологічної ємкості, грани-
чно допустимих навантажень на довкілля, що 

породжують наукову проблему щодо необ-
хідності вияву і формування ресурсного по-
тенціалу туристичних територій. Тож, основ-
ною умовою функціонування туристично-
рекреаційного комплексу території є її ресу-
рси. Від характеру, складу туристично-рекре-
аційних ресурсів, їх цінності, кількості і дос-
тупності залежить можливість віднесення 
туристично-рекреаційної галузі до числа 
пріоритетних, або другорядних.  

У сучасній науковій літературі утверди-
лось положення проте, що раціональне і ефе-
ктивне використання наявних туристично-
рекреаційних ресурсів у регіоні спроможне 
підвищити його конкурентоспроможність за 
рахунок збільшення надходжень від надання 
туристично-рекреаційних послуг для спожи-
вачів та забезпечення умов для розширеного 
відтворення ресурсного капіталу. Тож, турис-
тично-рекреаційна діяльність основана на ці-
льовому і раціональному використанні тури-
стичних ресурсів, які є об’єктами інтересу зі 
сторони туристів та рекреантів і спроможні 
задовольняти потреби людей, що виникають 
під час відпочинку, відновлення сил, подоро-
жей. Там, де немає таких ресурсів, туризму та-
кож не може бути. Для того, щоб туризм по-
чав розвиватись в будь-якому регіоні, 
необхідна наявність у визначеній сукупності 
туристично-рекреаційних ресурсів. Кожен 
регіон на основі аналізу наявних туристично-
рекреаційних ресурсів формує свій туристи-
чно-рекреаційний потенціал, він сприяє під-
вищенню привабливості територій, а турис-
тичні регіони робить перспективними.  

Тому, існує необхідність уточнення ка-
тегоріального апарату в контексті тракту-
вання поняття «туристично-рекреаційний 
потенціал». Тож, «потенціал» (англ. potential) 
можливості, наявні сили, запаси, засоби, що 
можуть бути використані. Багатогранність 
поняття «потенціал» пояснюється різнома-
ніттям об'єктів, до яких воно застосовується. 
Основне, що об'єднує різні потенціали, поля-
гає в тому, що практично всі вони містять пе-
вну сукупність можливостей, спроможностей 
в тій сфері, в якій застосовується те чи інше 
визначення. Варто відзначити, що в більшості 
визначень вказується, що вся сукупність ная-
вних можливостей спрямована на досягнення 
певних цілей. Таким чином, в своєму дослі-
дженні під потенціалом ми будемо розуміти 
сукупність можливостей і спроможностей, за-
собів, ресурсів і резервів для здійснення будь-
якої діяльності або досягнення певного ре-
зультату.  

ЗУ «Про туризм» визначає, що туризм - 
тимчасовий виїзд особи з місця проживання в 
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оздоровчих, пізнавальних, професійно-діло-
вих чи інших цілях без здійснення оплачува-
ної діяльності в місці, куди особа від'їжджає. 
Під туристичним потенціалом В. Глеван ро-
зуміє сукупність можливостей, якими наділяє 
природно соціальне середовище туристичну 
діяльність [3]. Дж. Крипендорф дає більш 
широке визначення даної економічної кате-
горії, визначаючи її також як певну можли-
вість, але наділяє цією можливістю не середо-
вище, а територію, створювати кінцевий 
туристичний продукт (комплекс матеріаль-
них і нематеріальних елементів, щоб забезпе-
чувати задоволення потреб і вигоду турис-
там, як споживачам) і розвивати його 
економічно вигідним [4]. На наш погляд, таке 
трактування найбільш близьке до поняття ту-
ристичного потенціалу, в якому закладена не 
тільки можливість здійснювати туристичну 
діяльність на певній території, а й визначає 
передумови для її здійснення, а також певний 
досвід, здатний приносити результат, як еко-
номічний, так і соціальний. 

Рекреація (rekreacja – відпочинок, 
recreation – відновлення) загалом представляє 
собою відновлення втрачених людиною в 
процесі праці сил, а також накопичення ви-
значеного запасу цих сил для подальшої дія-
льності розвитку фізичного та інтелектуаль-
ного потенціалу [5]. Н.Ф. Реймерс доповнює 
при цьому, що відновлення здоров’я і праце-
здатності повинно проходити шляхом відпо-
чинку поза житлом, тобто за допомогою уча-
сті в організованому чи неорганізованому 
туристичному поході або проведенні відпус-
кного періоду в спеціалізованих закладах від-
починку (санаторіях, будинках відпочинку, 
пансіонатах тощо) [6]. Визначення рекреацій-
ного потенціалу демонструють В. В. Зорін, В. 
А. Квартальнов, визначаючи його не абстрак-
тною категорією, а певним відношенням між 
фактичною і гранично можливою чисельні-
стю туристів, здатна прийняти територія на 
основі наявності рекреаційних ресурсів [7]. Т. 
В. Ніколаєнко визначає рекреаційний потен-
ціал за змістом близький до поняття туристи-
чного, як сукупність природних, культурних 
і соціальних передумов для здійснення рек-
реаційної діяльності на певній території [8]. 
На нашу думку, подібний підхід до змісту по-
няття рекреаційного потенціалу, максима-
льно наближеному до сутності туристичного 
є найбільш доцільним, оскільки між туристи-
чною та рекреаційною діяльностями багато 
спільного: для здійснення діяльності необхі-
дно мати наявність об'єктивних природних, 
економічних і екологічних передумов, потрі-
бно тимчасову зміну місця перебування, види 

діяльності спрямовані на відновлення духов-
них, емоційних, фізичних сил людини. Тим 
не менш, туристичний потенціал дещо ши-
рше за змістом рекреаційного, оскільки вклю-
чає не тільки оздоровлення і рекреацію, а й 
інші види відпочинку, не завжди безпосеред-
ньо тісно пов'язані з відновленням ресурсів 
людського організму. Туристичний потен-
ціал підкреслює приналежність різних мож-
ливостей території до здійснення туристич-
ної діяльності, рекреаційний ж потенціал 
передбачає наявність можливостей для відно-
влення сил людини в процесі відпочинку. 
Тому застосування поняття «туристично-рек-
реаційний» є найбільш досконалим оскільки 
дозволяє об'єднати і рекреаційну діяльність, 
метою якої є задоволення потреб у відпочи-
нку, і туризм, який включає в себе, крім задо-
волення потреб у відпочинку, ще й профе-
сійно-ділові цілі. Туристично-рекреаційний 
потенціал є сукупністю органічно взаємопов'-
язаних природних і матеріальних засобів, які 
в процесі взаємодії здатні виробляти продукт. 
Будь-яке збільшення кожного ресурсу веде до 
зростання туристично-рекреаційного потен-
ціалу. Використання туристично-рекреацій-
них ресурсів, тобто природних, лікувально-
оздоровчих, культурно-історичних, розважа-
льних об'єктів, які можуть бути використані 
для організації туристично-рекреаційної дія-
льності, здатне підвищити потенціал регіону 
за рахунок припливу грошових коштів від ту-
ристичних, оздоровчих і рекреаційних пос-
луг для зовнішніх  і внутрішніх споживачів, 
відновлення і забезпечення умов для ефекти-
вного функціонування капіталу. 

Отже, на основі аналізу наукових дже-
рел, можна виділити два підходи до визна-
чення туристично-рекреаційного потенці-
алу: ресурсний і природний. Представники 
ресурсного підходу, зокрема А. В. Дроздов [9], 
під туристично-рекреаційним потенціалом 
розуміють сукупність пов'язаних з певним 
об'єктом (територією) природних і рукотвор-
них об'єктів і явищ, а також умов, можливос-
тей і засобів, придатних для формування ту-
ристичного продукту та здійснення 
відповідних турів, екскурсій, програм. Т. В. 
Ніколаєнко [8], серед важливих чинників та-
кого потенціалу виділяє існування інтересу 
до подібних ресурсів не тільки у місцевих жи-
телів, але і осіб, які проживають на інших те-
риторіях. Представники природного під-
ходу, під туристично-рекреаційним 
потенціалом розуміють не стільки наявність 
ресурсів, які можуть бути передумовами фо-
рмування туристично-рекреаційної місцево-
сті, скільки можливість їх ефективного 
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використання. Оцінюючи різні підходи, на 
нашу думку, туристично-рекреаційний поте-
нціал – сукупність можливостей, спроможно-
стей, засобів, резервів і ресурсів, як природ-
них, антропогенних, матеріальних, що 
формують туристично-рекреаційний інтерес 
споживачів та використовуються чи можуть 
бути використані для забезпечення туристи-
чно-рекреаційної діяльності з метою задово-
лення потреб споживачів у рекреації і відпо-
чинку, а також здатні приносити економічну 
вигоду суб'єктам туристично-рекреаційної 
діяльності без шкоди для довкілля регіону. 

Оцінку туристично-рекреаційного по-
тенціалу регіону проведемо на прикладі Оде-
ської області. Власне, туристична галузь має 
всі передумови для інтенсивного розвитку 
внутрішнього та іноземного туризму та 
пов̓язана з особливостями географічного по-
ложення, сприятливим кліматом, найбіль-
шим морським портом України, курортно-
рекреаційним комплексом, транспортною, 
фінансовою та соціально-культурною інфра-
структурою. В області затверджена Стратегія 
економічного та соціального розвитку Одесь-
кої області до 2020 року, однією із стратегіч-
них цілей якої визначено раціональне вико-
ристання рекреаційного та туристичного 
потенціалів регіону. Так, туристично-рекреа-
ційний потенціал Одещини здатний забезпе-
чити виконання декількох функцій, які мо-
жуть стати основою для розвитку різних видів 
туризму та рекреації, пов’язаний з різнома-
ніттям туристично-рекреаційних ресурсів 
Одеського регіону і привертає широку ці-
льову аудиторію – від молоді до літніх людей. 
Найбільш поширеними видами туризму та 
рекреації на Одещині є пляжний, лікувально-
оздоровчий, активний, культурно-пізнаваль-
ний, винно-гастрономічний, а на стадії роз-
витку знаходяться такі види туризму, як еко-
логічний та етнографічний. Багатства 
Одеського регіону на туристично-рекреа-
ційні ресурси, які зосереджені по всій терито-
рії області, дають можливість поєднувати де-
кілька видів туризму і рекреації в одній 
подорожі [10].  

Кліматичні показники безпосередньо 
впливають на види особливості розвитку рек-
реації і туризму. Для Одеської області харак-
терний помірно континентальний клімат з 
недостатнім зволоженням, короткою м’якою 
зимою та тривалим спекотним літом. Тепле 
море, лікувальні грязі, мінеральні води, мор-
ські пляжі створюють винятково високий ту-
ристично-рекреаційний потенціал Оде-
щини. У пониззі великих річок (Дунай, 
Дністер) і лиманів, на морських узбережжях і 

в шельфовій зоні розташовані високо цінні й 
унікальні природні комплекси, водно-боло-
тні угіддя, екосистеми, що формують висо-
кий біосферний потенціал регіону, який має 
національне, міжнародне і глобальне зна-
чення. Одеська область відрізняється багатст-
вом видового різноманіття диких тварин, що 
обумовлено різноманітністю кліматичних, 
геоморфологічних та екологічних умов.  

Ландшафтне різноманіття території 
представлене наступними типами ландшаф-
тів: вододільні хвилясті низовинні дреновані 
розчленовані рівнини позальодовикових об-
ластей, схилові вододільні хвилясті лесові рів-
нини, надзаплавно-терасові вирівняні пере-
важно на лесових породах, заплавні 
голоценові, складені алювіальними та дельто-
вими відкладами, заплавно-терасові плоскі з 
солонцями та солончаками з високим рівнем 
мінералізованих ґрунтових вод, ландшафти 
балково-яружної мережі. Значна частина об-
ласті знаходиться у степовій зоні, представле-
ній степовими природними комплексами – 
типовими різнотравно-типчаково-ковило-
вими та типчаково-ковиловими степами. Ра-
зом з тим, внаслідок їх розорювання, типові 
степові природні комплекси зазнали найси-
льнішого антропогенного тиску, перетворені 
у ріллю, фрагментовані. Лісова рослинність 
сконцентрована в основному у північних 
районах Одеської області, які територіально 
відносяться до лісостепової зони і представ-
лена переважно штучними насадженнями. 
Загальна площа лісів в області становить при-
близно 224 тис. га або 6 % від її площі [10].  

Тваринний світ Одещини багатий та рі-
зноманітний, адже тут є всі фізико-географі-
чні умови для нормального існування тва-
рин: сприятливий клімат, різноманітні 
природні умови, фітоценози різних типів, ба-
гато прісних і солоних водойм із великою 
площею акваторій та різними глибинами, на-
явність відслонень різних гірських порід та 
інших біотопів.  

У межах області сформувалися три ку-
рортно-рекреаційні райони – Одеський, Біл-
город-Дністровський та Татарбунарський. 
Функціонують курорти: Одеса, Куяльник, 
Кароліно-Бугаз (в Одеському рекреаційному 
районі), Білгород-Дністровський, Сергіївка, 
Лебедівка, Затока (в Білгород-Дністровсь-
кому), озеро Сасик (в Татарбунарському) та 
інші. В межах території Одеської області роз-
ташовано кілька провінцій з мінеральними 
водами: азотні різного іонного складу (терма-
льні), хлоридні, натрієві і кальцієво-натрієві – 
у центральній частині області, на півночі – су-
льфатні різного катіонного складу та 
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гідрокарбонатно-сульфатнохлоридні натрі-
єві, у південній частині – метанові та азотно-
метанові (гідрокарбонатно-хлоридні натрі-
єві, кальцієві та магнієво-кальцієві). На тери-
торії Одеської області поширені мулові суль-
фідні лікувальні грязі приморського підтипу, 
які використовуються для лікувальних цілей 
у вигляді ванн, аплікацій тощо. Родовища лі-
кувальних грязей переважно приурочено до 
лиманів та озер Дунай-Дністровської групи. 
Грязі Одеського регіону активно використо-
вуються для лікувальних цілей. Курорт Сер-
гіївка використовує грязі Будацького, курорт 
Куяльник – Куяльницького лиману.  

Найбільш цінним ресурсом для кліма-
толікування, таласотерапії є наявність пля-
жів. В Одеському регіоні поширені піщані, 
гравійні, заболочені (дельта Дунаю, лиманів) 
пляжі, які можна використовувати для рекре-
аційних цілей у теплий період року. 

Значний потенціал для розвитку еколо-
гічного туризму та відпочинку рекреантів 
має природно-заповідний фонд Одеської об-
ласті, який станом на 01.01.2019 року налічує 
123 територій та об’єктів, загальна площа 
яких становить 159,97 тис.га. За категоріями 
об’єкти природно-заповідного фонду Одесь-
кої області представлені наступним чином: 1 
біосферний заповідник (Дунайський біосфе-
рний заповідник), 2 національних природ-
них парки (Нижньодністровський, «Тузлов-
ські лимани»), 1 зоопарк, 1 ботанічний сад, 2 
регіональних ландшафтних парки («Ізмаїль-
ські острови», «Тилігульський»), 39 заказни-
ків, 24 парки-пам’ятки садово-паркового мис-
тецтва, 49 пам’яток природи і 4 заповідних 
урочища. Частка природно-заповідних тери-
торій і об’єктів у районах Одеської області не-
рівномірна. Так, у Любашівському, Окнянсь-
кому, Ренійському і Саратському районах 
вони взагалі відсутні. Найбільша площа запо-
відання території у Кілійському районі (Ду-
найський біосферний заповідник) і Савран-
ському районі (ландшафтний заказник 
загальнодержавного значення «Савранський 
ліс»). Вище від середнього по області показ-
ник природно-заповідного фонду у Овідіо-
польському, Біляївському і Білгород-Дніс-
тровському районах, де знаходиться 
Нижньодністровський національний приро-
дний парк і Балтському районі – де заповідані 
цінні лісові масиви.  На територіях та об’єктах 
природно-заповідного фонду охороняються 
більше 194 видів представників рослинного і 
382 види тваринного світів, які є рідкісними 
та знаходяться під загрозою зникнення. 

В той же час, на території Одеської об-
ласті знаходиться 8 водно-болотних угідь 

міжнародного значення. На території шести 
з них створено об’єкти природно-заповідного 
фонду: «Кілійське гирло» і «Озеро Сасик» – 
Дунайський біосферний заповідник НАН 
України, «Тилігульський лиман» – регіональ-
ний ландшафтний парк «Тилігульський», 
«Межиріччя Дністра-Турунчука» і «Північна 
частина Дністровського лиману» – Нижньо-
дністровський національний природний 
парк, «Система озер Шагани-Алібей-Бурнас» 
– національний природний парк «Тузловські 
лимани». Також в природоохоронному та іс-
торику-культурному аспектах цікавими є 49 
пам’яток природи. Одеською обласною дер-
жавною адміністрацією туристично- рекреа-
ційну діяльністі на територіях та об’єктах 
природно-заповідного фонду визначено 
стратегічним вектором розвитку Одеської об-
ласті. Заходи щодо сприяння розвитку орга-
нізованого туризму та рекреаційної діяльно-
сті на територіях природно-заповідного 
фонду, розробці нових екологічних маршру-
тів передбачені Програмою розвитку тури-
зму та курортів в Одеській області на 2017 - 
2020 роки, якою визначено, що сприятли-
вими умовами для поєднання різних видів ту-
ризму та оздоровлення - є можливості дивер-
сифікації ринку туристичних послуг 
(зелений, екологічний, сільський, етнографі-
чний), широкий спектр можливостей щодо 
забезпечення організованого відпочинку та 
оздоровлення, перспективні умови розвитку 
нових видів туризму.  

Історико-культурні туристично-рекреа-
ційні ресурси регіону мають значні можливо-
сті для розвитку рекреації та туризму. До них 
відносять пам̓ятки архітектури та містобуду-
вання, пам̓ятки визначним особистостям ми-
нулого і пам̓ятки воїнам, визначні об̓єкти іс-
торії. Історико-культурний потенціал 
Одеського регіону може задовольнити всебі-
чні запити вітчизняних і іноземних туристів 
завдяки численним пам'яткам різних часів. 
Тут зосереджені пам'ятки епохи палеоліту і 
неоліту, античної культури, культури скіфів і 
сарматів, інших стародавніх народів. За кіль-
кістю об'єктів історико-культурної спад-
щини, Одеська область посідає друге місце в 
Україні після Львівської області. Міста Одеса, 
Ананьєв, Балта, Білгород-Дністровський, 
Болград, Ізмаїл, Кілія, Вилкове, Кодима, Ові-
діополь, Рені, смт Велика Михайлівка вклю-
чені до списку історичних міст України. В об-
ласті налічується 71 пам’ятка містобудування 
і архітектури, 2 пам’ятки історії, 4 пам’ятки 
монументального мистецтва, 14 пам’яток ар-
хеології. Своєрідність туристичного компле-
ксу області визначена численними  
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пам'ятками різних часів з відомими історико-
культурними пам'ятками архітектури і місто-
будування, театрами і музеями. Перш за все – 
це Одеський національний академічний те-
атр опери і балету, Потьомкінські сходи, па-
м'ятник герцогу де Рішельє, Воронцовський 
палац, унікальні катакомби і розташований в 
них Музей «Партизанської Слави». Разом з 
тим, в регіоні не в повній мірі використову-
ється історико-культурна спадщина для фор-
мування спільної ідентичності, консолідації 
громадян, формування позитивного іміджу. 
Внаслідок цього складові історико-культур-
ної спадщини залучаються до туристичної га-
лузі безсистемно, а їх пізнавальна функція 
зводиться до мінімуму [2]. Проблемним пи-
танням туристичної інфраструктури області 
є незадовільний стан значної кількості 
об’єктів туристичних відвідувань, які пред-
ставляють інтерес для туристів. 

Висновки. Оцінка туристично-рекреа-
ційного потенціалу є важливою передумовою 
планування галузі на національному та регі-
ональному вимірах, оптимізації просторової 
та господарської організації територіальних 
туристично-рекреаційних комплексів. Без да-
них об'єктивної оцінки та особливостей вико-
ристання виникають складнощі із 

залученням інвесторів в розвиток туризму.  У 
сучасних ринкових умовах комплексна оці-
нка туристично-рекреаційних ресурсів ство-
рює основу для реалізації рентного механізму 
їх використання, застосування ресурсів за 
принципом платності природокористу-
вання. Без належної системи оцінки істотно 
ускладнюється розробка цільових програм 
розвитку туризму, ефективне використання 
наявних туристично-рекреаційних ресурсів, 
їх охорона і розвиток. В цілому оцінка турис-
тично-рекреаційного потенціалу і територій 
є найважливішим механізмом управління ро-
звитком туризму, контролю за соціальними, 
екологічними та економічними наслідками 
туристично-рекреаційної діяльності 

І все ж, при досить непоганих умовах 
для реалізації туристично-рекреаційного по-
тенціалу, в секторах економіки є ряд трудно-
щів: сезонність попиту на запропоновані ва-
ріанти відпочинку; невідповідність вартості і 
якості послуг, бракує рівень професійної під-
готовки кадрів в галузі туризму; недостатні 
темпи розвитку і становлення об'єктів турис-
тичної індустрії та відпочинку; недолік інфо-
рмаційного забезпечення та просування регі-
онального туристичного продукту на 
ринках. 
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Abstract. 
Shushulkov S.D. The evaluation of the use of tourist-recreational potential of Odessa region. 
Entry. In modern conditions of development of globalization processes, tourism and recreational activities is one of 

the directions of economic development not only of regions but also the world. The tourism industry on the modern stage 
the most rapidly evolving and affects the social, cultural, ecological environment and the environment acts as a catalyst for 
socio-economic development. At the same time, despite the significant amount of scientific research, the specifics of the 
tourist-recreational potential of the regions is not well understood.  

The aim of the publication is the definition of the functioning of tourist-recreational potential of Odessa region.  
Results. Determined that the tourism industries are in the top five industries generating the largest revenues in the 

world. The article examines the features of functioning of tourist-recreational activities. It is determined that the resource 
potential in each region is different. Refined conceptual and categorical framework in the context of defining "potential" 
and «tourist potential», «recreational potential», «recreational potential». The approaches to defining the tourism potential: 
natural, resource. Conducted a comprehensive assessment of tourism and recreational potential of the Odessa region. The 
tendencies of its composition, present state and usage. It focuses on the problematic aspects of the use of tourist and recrea-
tional potential.  

Conclusions. The analysis of current trends indicates considerable prospects for growth and further development 
of tourist and recreational potential is the basis for the planning sector at the national and regional levels. Indicates the need 
for its comprehensive evaluation system, these shortcomings towards the realization of the tourism potential in the sectors 
of the economy.  

Key words: tourism, recreation, tourist and recreational resources, environment, the potential tourist and recrea-
tional potential. 
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