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Рекреаційно-туристична галузь є однією з пріоритетних у контексті 

сталого розвитку регіону. 

Ми пропонуємо на основі економіко-математичного обчислення 

величини та структури природно-рекреаційного потенціалу території 

пам’ятки природи і комплексного аналізу можливостей розвитку 

рекреаційної діяльності з урахуванням її історико-культурного потенціалу 

здійснювати планування та реалізацію відповідних інвестиційних, 

організаційних, виробничих і регулятивних заходів (загальна схема 

алгоритму дослідження наведена нижче). 

Результати комплексної економічної оцінки природно-рекреаційного 

потенціалу Сумської області, отримані нами в 2008 році, свідчать про 

необхідність розвитку в регіоні інноваційних напрямів рекреаційної 

діяльності, зокрема, екологічного туризму. Екотуризм – сучасна концепція, 

що припускає зростання доходів від туристичних послуг з використанням 

таких технологій і систем, які запобігають деградації і зберігають якість 

навколишнього середовища. 

Наші пропозиції ґрунтуються на результатах апробації розробленої 

нами методики оцінки природно-рекреаційного потенціалу окремих об’єктів і 

районів Сумської області. При розрахунках використовувались площі 

найбільш цінних рекреаційних мікротериторій. В якості таких територій 

розглядалися унікальні територіальні комплекси – парки-пам’ятки садово-

паркового мистецтва, території природно-заповідного фонду, а також 

існуючих рекреаційних об’єктів області.  

Розроблені нами методичні підходи дають змогу більш обґрунтовано 

та комплексно підходити до прийняття управлінських рішень у галузі 

рекреаційного менеджменту з урахуванням природно-екологічних і історико-

культурних чинників. Зокрема, застосування на практиці комплексного 

підходу до економічної оцінки природно-рекреаційного потенціалу території 

дозволить: визначити у вартісному вираженні сумарну величину даного 

потенціалу, встановити питому вагу кожного елемента в структурі 

потенціалу, знайти ступінь його використання. На основі визначення цих 

величин можуть бути створені ефективні механізми управління та розвитку 

природно-рекреаційної та історично-культурної діяльності в межах території 

Низівського парку та смт Низи. Дані механізми практично застосовані як 

регіональними органами управління, так і суб’єктами туристично-

рекреаційного бізнесу.  
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