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1. Вступ. Перехід до ринкових умов функціону-
вання в Україні привносить специфіку в теорію та
практику регіонального управління розвитком тери-
торій, територіально-виробничих комплексів, міст та
інших територіально-адміністративних утворень. Спо-
відуючи соціальні пріоритети розвитку регіонів, а
ринкові принципи конкурентоспроможності регіонів,
державний і регіональний менеджмент активно фор-
мує попит на науково обґрунтовані методично-прак-
тичні розробки щодо здійснення об’єктивного аналі-
зу та оцінки використання потенціалу курортно-рек-
реаційних територій (КРТ).

Тому ідея формування теоретико-методичних ос-
нов, перш за все, економічного аналізу виступає, з од-
ного боку, актуальною та необхідною ланкою управлін-
ського, регуляторного, оціночного механізму держав-
ного й регіонального управління потенціалом розвит-
ку КРТ, а з іншого, — передумовою проведення сис-
темного аналізу, діагностики, моніторингу використан-
ня потенціалу розвитку просторового середовища ку-
рортних територій, зокрема приморських.

У економічній літературі використовуються пере-
важно статистичні методи аналізу використання потен-
ціалу (КРТ) [1, 2, 3], в той час як методики проведення
економіко-математичного аналізу, кваліметричних ме-
тодів аналізу використання потенціалу КРТ до останнь-
ого часу не отримала належного комплексного, все-
бічного наукового забезпечення. Саме тому тема статті
є актуальною та своєчасною з огляду на теорію та прак-
тику регіонального управління.

Мета дослідження — кваліметричний аналіз вико-
ристання потенціалу КРТ.

Результати дослідження. Основу системи курортно-
рекреаційної економіки складає певне просторове сере-
довище. Економічний рекреаційний простір являє собою
територію, що містить множину об’єктів та систему взає-
мозв’язків між ними: міські та сільські курортні поселен-
ня, округи санітарної охорони, сільськогосподарські та
рекреаційні землі, суб’єкти господарювання, транспортні,
інформаційні, інженерно-комунальні мережі, житловий
та курортний готельний фонд тощо. В роботах інших
дослідників якісний потенціал рекреаційного економіч-
ного простору визначається такими характеристиками:

щільності — показників чисельності населення та
рекреантів, обсягу валового регіонального продукту,
природних лікувальних ресурсів, основного капіталу,
інвестиційних ресурсів тощо в розрахунку на одиницю
рекреаційного простору;

розміщення — системи показників концентрації,
диференціації, розподілу населення та економічної
діяльності рекреаторів, граничне рекреаційне наванта-
ження на екосистему геліо-, аква-, території;

гармонійності — інтенсивності економічних
зв’язків у межах курортно-рекреаційної системи між
складовими простору (ресурсів), капіталу та людей,

мобільності товарообігу продукцією та послугами, детер-
мінованих розвитком транспортних та комунікаційних
мереж, а також ступенем розвитку інтеграційних форм
господарювання на основі кластеризації [4, с. 54–55].

Під курортно-рекреаційними територіями нами
розуміються рекреаційні, курортні й лікувально-оздо-
ровчі місцевості, які характеризуються наявністю відпо-
відних умов забезпечувати регенеративні, профілак-
тичні, оздоровчі, лікувальні функції. Дана теза знахо-
диться у контексті сучасних поглядів на визначення КРТ
[5, с. 15–16; 6, с. 107].

Отже, потенціал рекреаційних територій ідентифі-
кується у системі кількісних та якісних показників.
Якісні показники використання потенціалу рекреацій-
них територій визначаються:

а) місцерозташуванням територій стосовно вигод
доступності до різноманітних об’єктів обслуговування та
праці; доступністю до загальноміських зон відпочинку
та розваг; належним транспортним сполученням;

б) функціональною інфраструктурою території: забез-
печеністю лікувально-оздоровчими установами, заклада-
ми обслуговування, харчування, готельних послуг, розваг;

в) атрактивними властивостями: ландшафтна архі-
тектура, естетично-пізнавальні об’єкти, природне та
культурне надбання;

г) соціальними характеристиками: безпекою жит-
тєдіяльності та відпочинку, міжнаціональною, міжкон-
фесійною терпимістю, політичною стабільністю;

д) екологічною складовою та санітарно-епідеміоло-
гічним станом території.

Кількісні показники використання потенціалу рек-
реаційних територій умовно можна звести до наступних
критеріальних ознак:

а) зношеність та введення в експлуатацію курорт-
ної виробничої інфраструктури: інженерних мереж та
будівельних споруд, промислово-видобувних об’єктів;

б) стан розвитку соціальної інфраструктури: житло-
вих об’єктів, адміністративно-громадських об’єктів тощо;

в) кадастрова оцінка основних типів природно-
цінних земель: курортних, лікувально-оздоровчих тери-
торії, національних парків, ландшафтних парків, при-
родних заповідників, заказників;

г) екологічний та санітарно-епідеміологічний стан
середовища: повітряного басейну, ґрунтових вод, шумо-
вий та радіаційний фон, рекреаційне навантаження,
озеленення території;

д) проведення зонування курортних земель: перша
зона — зона суворого режиму, друга зона — зона обме-
жень, третя зона — зона спостережень.

У економічній літературі представлено концепту-
альну схему комплексного підходу до оцінки викорис-
тання рекреаційного потенціалу території з позиції спо-
живача [7, с. 39] (рис.1).

Потенціал КРТ представлено у різноманітних видах та
призначеннях. Окрім традиційних складових — природо-
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ресурсної, інформаційної, кадрової тощо вирізняються і
новітні елементи потенціалу КРТ — іміджового, естетично-
го, атрактивного. Зарубіжна практика свідчить і про вдалі
проекти реалізації виробничого та інфраструктурного потен-
ціалу КРТ. Так, тільки перенесення залізничної колії з при-
бережної смуги в районі Великого Сочі у Росії дозволить
трансформувати ландшафтний потенціал КРТ, що дасть
змогу створити додатково 70 тис. робочих місць, а кількість
відпочивальників збільшиться на 3 млн. осіб. [8].

Потенціал курортно-рекреаційних територій як
специфічних місцевостей покликаний сприяти задово-
ленню потреб громадян у відновленні здоров’я та здат-
ності їх до творчості. Тому у даній статті розглянемо
оцінку використання атрактивного потенціалу КРТ, що
є показником привабливості території і відображає стан
конкурентоспроможності тих чи інших курортних те-
риторій.

На основі окремих технічних та вартісних показ-
ників виводиться сукупний індекс конкурентоздат-
ності рекреаційної території. Цінність рекреаційного
простору визначається унікальністю його території:
природною, культурною, пізнавальною складовою;
екологічною чистотою; інфраструктурою забезпечені-
стю, спрямованими на підвищення комфортності та
безпеки отримання споживачами рекреаційних послуг.

Сутність кваліметричного підходу зводиться до ме-
тодів кількісної оцінки якості продукції шляхом вико-
ристання числових величин [9, с.146]. За кожною якіс-
ною характеристикою привабливості курортно-рекреа-
ційної території встановлено відповідний ранг ціннісної
ваги, що відображено в табл. 1.

У ролі експертів виступали члени громадської ради
з розвитку туризму у м. Бердянськ та відділу курортної
сфери міськвиконкому. Загальна оцінка використання
атракційого потенціалу території визначалась на основні
кваліметричного методу, зокрема функцією (1: 1):

Q= а1* Х +а2*Х.. &.а17*Х,  (1: 1)

де
Q — індекс атрактивності,
Аn — ціннісний ранг фактору атракції,
Х — вагомість критерія ефективності.
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Рис.1. Комплексний підхід до оцінки рекреаційного потенціалу регіону (з позиції рекреанта)

Фактори 

Зн
ач
им

іс
ть

 
кр
ит
ер
іїв

*,
 Х

 

Ра
нг

 
фа
кт
ор
ів

,а
1.

 
&

.а
17

 
Ін
де
кс

 
ат
ра
кт
ив
но
ст
і 

(Q
) 

Природні лікувальні ресурси, 
рекреаційне середовище 0,132 17 2,244 1. Природні 

Клімат 0,099 7 0,693 
Громадські споруди, пам'ятки 

культури, стадіони 0,051 10 0,51 

Культурні заходи 0,029 6 0,54 
Етнографічні особливості 

Ремісницькі центри 0,026 8 0,208 

Ярмарки і виставки 0,011 4 0,044 

2. Соціальні 

Ставлення до туристів 0,054 5 0,27 
Археологічні пам'ятки, історичні 

пам'ятки 0,057 11 0,627 

Мистецькі архітектурні пам'ятки 0,053 9 0,477 
3. Історико-
культурні 

Історичні пам'ятні місця 0,065 13 0,845 
Можливості для занять спортом 0,046 2 0,092 
Можливості для підвищення 

освітнього рівня 0,015 3 0,045 

Можливості для відпочинку 0,032 14 0,448 
Можливості для розваг 0,045 12 0,54 

4. Рекреаційне 
та торговельне 
обслугову-
вання 

Торговельне обслуговування 0,036 1 0,036 
Курортна інфраструктура 0,131 16 2,096 5. Інфраструк- 

тура, 
харчування, 
розміщення 

Можливості для харчування та 
розміщення 0,125 15 1,845 

Таблиця 1
Кількісна оцінка факторів атрактивності

курортно�рекреаційної території [10, с. 271]

* Значимість критерія визначається в межах від 1 до 0.
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З аналізу оціночних характеристик видно, що можли-
вості території щодо надання відпочинку, розваг, розвину-
тою соціальною інфраструктурою разом із пізнавальними
туристичними об’єктами складають найвищі цінності рек-
реаційної території серед туристів — коефіцієнт атрактив-
ності від 2,44 до 1,85, в той час як індекс привабливості
торгіовельного обслуговування складає всього 0,036.

Разом з тим, споживачі курортно-рекреаційних послуг
суттєво відрізняються за демографічними, поведінковими,
географічними, психографічними характеристиками, що
вимагає від маркетологів проведення сегментації ринку
споживачів та формування відповідного продукту (послу-
ги), які б максимально задовольняли запити та попит спо-
живачів. На аналогічний підхід вказує зарубіжна практика.
Для прикладу, «зірковість» готелю в Єгипті визначається не
наявністю чи відсутністю позолочених кранів, чи кількістю
перських килимів в апартаментах, а їх розташуванням і
естетичним потенціалом — можливістю споглядання за
миловидним краєвидом з вікна номеру.

Висновки. За результатами проведеного досліджен-
ня можна зробити наступні висновки.

1. У системі територіального менеджменту курорт-
них зон та місцевостей має враховуватися використан-
ня як компонентів традиційного потенціалу території,
так і новітніх — інформаційного, іміджевого, естетич-
ного, атрактивного.

2. Кваліметричний підхід до оцінки використання по-
тенціалу території дозволяє встановити реальну ринкову вагу
складових потенціалу курортно-рекреаційної території у ство-
ренні рекреаційного продукту, визначити елементів-лідерів
та аутсайдерів, ефективно розвивати рекреаційну діяльність
на випередження купівельних уподобань та запитів.

Предметом подальших досліджень має стати комплек-
сне дослідження оцінки видів економічного потенціалу КРТ.
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Постановка проблеми та її зв’язок із найважливіши�
ми науковими та практичними завданнями. В Україні знач-
ного поширення набула діяльність акціонерних корпо-
рацій. Станом на 01.07.08 р. їх налічувалося 31538, у т. ч.
10234 – відкриті, 20793 – закриті [1]. Необхідність по-
кращення механізмів захисту прав акціонерів і креди-
торів акціонерних товариств обумовлює усвідомлення
важливості забезпечення ефективності корпоративного
управління. На це спрямовано законодавче регулюван-
ня питань корпоративного управління та затвердження
Принципів корпоративного управління (Рішення
Комісії з цінних паперів та фондового ринку від
12.11.2003 № 571) зокрема. Формування ефективної
практики неможливо без глибинного розуміння сутності

і особливостей корпоративного управління відповідно до
національних інституціональних умов.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започат�
ковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор,
виділення невирішених раніше частин загальної проблеми,
яким присвячується дана стаття. У нашій країні формуєть-
ся національна інституційна трьохрівнева модель корпо-
ративного управління, що включає макро-, меза- та мікро-
рівень з відповідними притаманними кожному рівню ре-
гуляторними механізмами та чинниками впливу. Тому до
розуміння терміну «корпоративне управління» сформував-
ся комплексний підхід, його застосовують не лише до
діяльності суб’єктів господарювання, а також на рівні ок-
ремого регіону і держави. Зокрема Г. Онищук визначає не-
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