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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

ТУРИСТИЧНОЇ, ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОЇ ТА КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ ЗАПОРІЗЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

 

У наш час туризм – однин із найприбутковіших видів бізнесу у світі. В багатьох країнах туризм є «локомотивом» 

економічного зростання, виконуючи роль у формуванні валового внутрішнього продукту, створенні додаткових 

робочих місць і забезпеченні зайнятості населення, активізації зовнішньоторгівельного балансу. В Україні туризм досі 

не сприймається як повноправна галузь економіки, що може стати джерелом значного доходу. 

Основним потенціалом Запорізької області є південна частина Східноєвропейської рівнини, яка володіє 

найродючішими чорноземами степової зони, окрім потужного промислово-енергетичного потенціалу має достатньо 

цінні природні та історико-культурні ресурси для сталого розвитку туристичної, лікувально-оздоровчої та курортно-

рекреаційної сфери. 

Південь області омивається водами Азовського моря. Акваторія р. Дніпро, залишки колишніх плавнів історичного 

Великого лугу є стабілізуючим рекреаційним фактором індустріального осередку регіону. 

Сприятливий клімат, чудові прибережні пейзажі Дніпра, джерела мінеральної води і лікувальні грязі, тепле 

Азовське море приваблюють туристів. У межах області розвідані та використовуються мінеральні води та лікувальні 

грязі практично всіх відомих бальнеологічних типів. В оздоровчих і лікувальних цілях широко використовується 

озокерит та спелеотерапія. Міста Бердянськ, Приморськ, смт. Кирилівка користуються великою популярністю, як 

курортні, так і лікувально-оздоровчі зони у відпочиваючих.  

У межах області розвідані та використовуються мінеральні води та лікувальні грязі практично всіх відомих 

бальнеологічних типів. В оздоровчих і лікувальних цілях широко використовується озокерит та спелеотерапія. В 

цілому курортні та рекреаційні території складають майже 15 % площі області. Всього ж на Азовському узбережжі та 

в акваторії р. Дніпро в регіоні функціонує більше 500 оздоровчих закладів. В ряді районів області створено садиби 

зеленого туризму.  

Курорту Бердянськ пропонується повернутися до наявних напрацювань в рамках проекту Програми розвитку 

курорту Бердянськ, передбачити повернення втрачених в останні роки лікувальних курортних об'єктів, створення 

Центру дослідження проблем Азовського узбережжя, а також Центру водного туризму з подальшим розгалуженням 

системи пасажирського водного транспорту на узбережжі. [2] 

Серед першочергових інвестиційних проектів курорту Кирилівка насамперед бачиться розв'язання проблеми 

централізованого водопостачання та водовідведення, просування окрім пляжного, лікувального туризму, а також 

впровадження пропозицій Мелітопольського туристичного кластеру щодо охопленням відпочиваючих екскурсійним 

обслуговуванням за наявними внутрішнім туристичним маршрутам. 

Курортні території Приазовського району потребують додаткової геологорозвідки наявних лікувальних ресурсів 

та відкриття на їх базі нових об'єктів водо- й грязелікування (зокрема, таких як джерело Гука) для хворих шлунково-

кишковим трактом, діабетом, з порушеннями обмінних процесів. Свого подальшого розвитку потребує також 

унікальна Строгановська курортна зона. 

Азовське узбережжя в районі м. Приморськ може стати конкурентноспроможним внаслідок появи інвестиційних 

об'єктів, що будуть просувати наявний на базах відпочинку і пансіонатах медичний туризм, а також етно- та 

конференц- туризм. Значні запаси мінеральних лікувальних ресурсів дозволяють розвивати на узбережжі Азовського 

моря в Запорізькій області курортно-оздоровчу зону. 

Актуальними для Запорізької області є проблеми забудови, розробка генеральних планів розвитку курортів. 

Можна констатувати доцільність посилення ролі держави у становленні рекреаційно-оздоровчої діяльності, 

координації комунікативних процесів стейкхолдерів (органів місцевого самоврядування, міністерств, відомств, 

суб’єктів підприємництва, споживачів) задля гарантування сталого розвитку санаторно-курортного комплексу 

Запорізького регіону та України в цілому. Виконані нами дослідження дозволили встановити, що стан санаторно-

курортного комплексу Запорізького регіону не є задовільним.  

Основні перешкоди зумовлені: недосконалістю нормативно-правової бази; недостатністю методичної, 

організаційної, інформаційної та матеріальної підтримки суб’єктів підприємництва туристської індустрії з боку 

держави; незбалансованістю соціальної та економічної ефективності використання рекреаційних ресурсів та 

необхідністю їх збереження; недостатністю рівня розвитку інформаційної інфраструктури; незабезпеченням 

комплексного розвитку курортних територій; підпорядкованістю спеціалізованих закладів, що надають оздоровчі 

послуги, різним міністерствам, відомствам, підприємствам; невідповідністю переважної більшості оздоровчих 

закладів міжнародним стандартам; недостатнім рівнем якості обслуговування у підрозділах харчування санаторно-

курортних закладів; недостатньою забезпеченістю висококваліфікованими спеціалістами; браком коштів для 

комплексу рекламних заходів щодо просування регіонального оздоровчого продукту на ринок; зношеністю основних 

фондів; практичною відсутністю інвестицій; неефективним маркетингом; низьким рівнем менеджменту. [1] 

Отже, концепція ефективного функціонування санаторно-курортного комплексу регіону має базуватися на 

домінантах сталого розвитку:  

– гармонізація системи нормативно-правового забезпечення;  

– модернізація інструментів управління, формування системи механізмів комплексного розвитку оздоровчих 

територій;  



– модифікація ринку санаторно-курортних і оздоровчих послуг, максимальне задоволення потреб населення 

регіону;  

– вдосконалення системи менеджменту, впровадження ефективних економічних, управлінських і маркетингових 

практик;  

– розвиток кадрового менеджменту, професійна підготовка і постійне підвищення кваліфікації персоналу.  

В цілому мінімізація проблем санаторно-курортного комплексу регіону дозволить реалізувати заходи щодо 

поліпшення якості послуг лікування, оздоровлення та рекреації, задоволення попиту населення на оздоровчі послуги 

за умови збереження і раціонального використання природних лікувальних ресурсів. 
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