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Постановка проблеми. Туризм – це одна з 
найбільш прибуткових та динамічних галузей 
світової економіки, адже вона стимулює розви-
ток національного господарства країни, забез-
печує збільшення валютних надходжень за 
рахунок розвитку в’їзного туризму, ефективного 
використання природного й історико-культур-
ного потенціалу. Залучення в туристичну галузь 
приватного сектору в багатьох країнах уможли-
вило підвищення рівня міжнародних валютних 
надходжень.

Актуальність дослідження полягає в тому що, 
Україна має величезний туристичний потенціал, 
а також «проголошує туризм одним із пріоритет-
них напрямів розвитку економіки та культури і 
створює умови для туристичної діяльності» [1].

Трансформаційні процеси, які відбуваються 
останнім часом в соціально-економічній сис-
темі України, значною мірою торкнулися і однієї 

з провідних і найбільш динамічних галузей у 
розвитку світової, зокрема національної, еконо-
міки – туризму.

Туризм – це галузь, що відіграє важливу 
роль у формуванні валового внутрішнього про-
дукту, у створенні додаткових робочих місць та 
забезпеченні зайнятості населення у вирішенні 
багатьох проблем входження України у світове, 
зокрема європейське співтовариство.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідники виявляли різні аспекти розвитку та 
потенціалу туристичної діяльності, а саме інно-
ваційні засобі розвитку туризму (І. Антоненко 
[2], О. Кузьмін, Г. Михайліченко [5], Д. Сте-
ченко [14]), передумови та наслідки туристич-
ної діяльності (І. Алєксєєв [15]), підходи до 
управління підприємствами з надання послуг 
міжнародного туризму (І. Сазонець, К. Стоян 
[13]), механізми відтворення регіональних 
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ресурсів (С. Левицька, П. Скрипчук [7], В. Крав-
ців [6]), можливості підвищення результатив-
ності використання туристичного потенціалу 
окремих регіонів України (О. Романів [12; 15;  
16], В. Данильчук [3], О. Ксифілінова [4], 
М. Мальська, І. Балабанов, І. Гарбуз, В. Жук, 
М. Мальчик, Н. Онищук [9], М. Римар, В. Кур-
ницький [11]).

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. У зв’язку з ускладнен-
ням умов функціонування підприємств на 
ринку туристичних послуг виникає необхід-
ність виявлення додаткових конкурентних 
переваг рек-реаційно-курортного та туристич-
ного потенціалу. Прагнення суб’єктів господа-
рювання реалізувати потенціал туристичних 
послуг та отримати максимальний прибуток 
в умовах жорсткої конкуренції спонукає їх 
до переоцінки власних можливостей, аналізу 
інформаційно-рекламної діяльності, вивчення 
інфраструктури туристичного ринку, дослі-
дження рівня підготовки персоналу та визна-
чення здатності вітчизняного бізнесу адапту-
ватися до вимог споживачів. Все це зумовлює 
необхідність розробки рекомендацій та пропо-
зицій щодо формування потенціалу на турис-
тичному ринку.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження розви-
тку сучасного ринку туристичних послуг України 
загалом та Запорізької області зокрема, а також 
оцінка туристичного потенціалу ринку послуг 
України та Запорізького регіону.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. За підсумками 2015 року Україна 
посіла 79 позицію зі 140 у рейтингу країн за 
індексом глобальної конкурентоспроможності 
згідно з даними експертів ВЕФ [10].

У процесі формування ринкового середо-
вища в Україні значне місце відводиться рефор-
муванню туристичної галузі, інституційним 
ядром якої є курортно-рекреаційний комплекс. 
В умовах переходу від командно-адміністра-
тивної економіки до ринкових умов господарю-
вання трансформаційні процеси у відносинах 
власності істотно вплинули на розвиток турис-
тично-рекреаційних комплексів, що спричинило 
появу цілком нових, майже ще не досліджених 
організаційно-економічних та господарсько-пра-
вових форм їх функціонування.

За результатами соціально-економічного ана-
лізу стану туристичних потоків України протягом 
2000–2015 років спостерігається зниження біль-
шості основних показників туристичної галузі. 
Так, згідно з інформацією Головного управління 
статистики кількість туристів, які скористалися 
послугами суб’єктів туристичної діяльності про-
тягом зазначеного періоду, знизилася втричі: з 
90 907 осіб у 2000 році до 30 922 осіб у 2015 оці. 
Скоротився потік іноземних туристів до країни: з 
23 367 осіб у 2000 році до 31 особи у 2015 році 
(табл. 1).

Отже, на підставі статистичних відомостей 
доходимо висновку, що туризм в Україні роз-
вивається сталими темпами, але обсяг спо-
живання товарів і послуг туристичної діяль-

Таблиця 1
Туристичні потоки України

Роки

Кількість туристів, 
обслугованих 

суб’єктами 
туристичної 

діяльності України, 
усього

Із загальної кількості туристів

Кількість 
екскурсантівіноземні туристи

туристи-
громадяни 
України, які 

виїжджали за 
кордон

внутрішні 
туристи

2000 90 907 23 367 7 184 60 356 56 135
2001 93 396 19 148 7 868 66 380 95 234
2002 107 517 26 643 10 717 70 157 73 548
2003 190 959 29 658 13 741 147 560 62 693
2004 86 153 16 444 13 883 55 826 77 085
2005 100 271 13 989 17 977 68 305 85 325
2006 99 744 15 540 22 295 61 909 76 316
2007 114 679 17 661 28 682 68 336 80 010
2008 120 151 20 029 30 022 70 100 92 796
2009 91 425 16 606 22 063 52 756 63 228
2010 88 821 17 656 24 938 46 227 55 067
2011 60 055 1 541 23 882 34 632 49 726
2012 35 428 760 25 023 9 645 22 722
2013 54 415 778 31 107 22 530 27 193
2014 39 010 112 22 320 16 578 9 254
2015 30 922 31 17 197 13 694 9 384
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ності України зменшується останніми роками у 
зв’язку з фінансовим кризовим станом та бойо-
вими діями на Сході країни.

Курортні і лікувально-оздоровчі зони підроз-
діляються на такі види.

1) Залежно від цінності природних курортних 
і лікувальних ресурсів:

– загальнодержавного значення (території, 
що мають особливо цінні й унікальні природні 
курортні, лікувально-оздоровчі ресурси та фак-
тори);

– місцевого значення (території, на яких 
поширені природні, курортні, лікувальні, оздо-
ровчі ресурси і фактори).

2) Відповідно до зазначених ресурсів курорти 
бувають бальнеологічними, грязьовими, кліма-
тичними, змішаними [3].

Бальнеологічний курорт припускає, що осно-
вним лікувальним фактором є мінеральні води 
(для внутрішнього і зовнішнього застосування). 
Лікувальні грязі служать головним засобом ліку-
вання та оздоровлення грязьового курорту. Клі-
матичний курорт заснований на використанні 
приморського або гірського клімату. Бальнео-
грязьовий вид комбінує лікування та оздоров-
лення за допомогою мінеральних вод і лікуваль-
них грязей. На бальнеокліматичному курорті як 
лікувальні фактори переважно витупають клі-
мат та мінеральні води.

Найбільш поширений тип кліматичних 
курортів – приморський. У структурі кліматич-
них курортів світу він становить 60,3%. Дедалі 
більше туристів відкривають для себе можли-
вості поєднувати відпочинок на морі з ефектив-
ним лікуванням. Морський клімат сприяє подо-
ланню багатьох хвороб. Він позитивно впливає 
на людей із захворюваннями крові, кісткової 
тканини, лімфатичних залоз.

Окрім трьох основних типів курортів – баль-
неологічних, грязевих і кліматичних, – виокрем-
люють перехідні (проміжні). Це курорти, які 
використовують відразу кілька природних ліку-
вальних факторів, наприклад, мінеральні води і 
грязі чи клімат і мінеральні води.

Різновид кліматичних курортів клімато-
кумисо-лікувальний курот розташований у сте-
повій зоні й відомий своїм комбінованим мето-
дом лікування, що поєднує цілющі властивості 
сухого степового клімату і кумису – кисломо-
лочного напою з кобилячого молока. Кумис 
підвищує засвоюваність білків і жирів, сприяє 
збільшенню маси. Таких курортів у світі всього 
близько 40.

Мінеральні води допомагають вилікуватися 
від численних недуг. Серед пацієнтів бальнео-
логічних курортів переважають люди із захво-
рюваннями шлунково-кишкового тракту, сер-
цево-судинної і нервової систем, дихальних 
шляхів, опорно-рухового апарату. Ефективність 
лікування низки захворювань на бальнеологіч-
них курортах підтверджують результати медич-
них досліджень.

В Україні наявні значні запаси гідромінераль-
них ресурсів – природні лікувальні ресурси, 
зокрема мінеральні води та лікувальні грязі. 
Уточнимо, що мінеральними називають при-
родні води з підземних джерел, що мають 
загальну мінералізацію не менше 1 г/л і, як пра-
вило, володіють певними специфічними особли-
востями складу та, відповідно, терапевтичної 
дії. Лікувальні мінеральні води мають мінералі-
зацію понад 15 г/л, містять ряд активних компо-
нентів дії, продаються лише в аптеках і потребу-
ють спеціального індивідуального застосування 
за рекомендацією лікаря. Більш науковим є 
поділ всіх мінеральних вод за хімічним складом 
і специфікою дії на бальнеологічні групи, класи 
та підкласи, а місцевості, що мають мінеральні 
джерела та інфраструктуру для оздоровчого 
використання цього дару природи, називають 
бальнеологічними курортами. Бальнеотера-
пію (лікування мінеральними водами) фахівці 
рекомендують людям з патологією печінки, з 
виразками шлунка і дванадцятипалої кишки, з 
гіпотонією жовчного міхура. Крім цього, з успі-
хом можуть бути використані мінеральні води 
під час лікування і профілактики захворювань 
нирок і сечовивідної системи, прямої кишки, під-
шлункової залози, за порушень в обміні речовин 
і в функціонуванні ендокринних залоз (ожиріння, 
подагра, захворювання щитовидної залози). 
Термальні джерела допоможуть в боротьбі за 
здорову нервову, серцево-судинну системи, 
органи дихання і органи сечостатевої системи.

Загалом клімат широко використовують на 
будь-якому курорті як основний лікувальний 
чи оздоровчий чинник. Особливим лікувально-
оздоровчим природним лікувальним ресур-
сом є унікальний мікроклімат печер та шахт 
(Слов’янські, Донецька область та Солотвинські 
соляні шахти, Закарпатська область). Кліма-
тичні курорти, де основними видами лікування є 
повітряні та сонячні ванни, а також купання, для 
посилення дії лікувальних факторів у лікуваль-
ний комплекс включають фізіотерапевтичні про-
цедури, лікувальне харчування, лікувальну фіз-
культуру. Такого профілю лікувально-оздоровчі 
заклади України знаходяться в Ірпені, Бучі, Вор-
зелі, Конча-Заспі, Пущі-Водиці, Соснівці, Одесь-
кому курортному районі, Закарпатській групі 
курортів, Яремчу, Бердянську, Кирилівці.

Грязеві курорти прив’язані до родовищ ліку-
вальних грязей (пелоїдів). Грязелікування вико-
ристовується переважно за патології суглобів, 
нервової системи травматичного походження, 
а також гінекологічних та деяких інших захво-
рювань. Завдяки сучасним методам і новітнім 
технологіям грязелікування дає змогу досягти 
високих медичних результатів, що сприяє зрос-
танню популярності грязевих курортів серед 
людей, які потребують лікарської допомоги.

Запорізька область займає вигідне еконо-
міко-географічне положення. Вона розташо-
вана у південно-східній частині України і межує 
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з Херсонською, Дніпропетровською, Донецькою 
областями. Південні кордони області омива-
ються водами Азовського моря, берегова лінія 
якого в межах області перевищує 300 км.

Територія області займає 27,2 тис. кв. км, що 
становить 4,5% території України. Протяжність 
із півночі на південь становить 208 км, а зі сходу 
на захід – 235 км. Від м. Запоріжжя до столиці 
України м. Києва залізницею 715 км, а шосей-
ними дорогами 618 км.

Умовно область поділяється на три при-
родно-сільськогосподарські зони: зону степу 
(50,8%), зону степну посушливу (34,8%) та 
сухостепну зону (14,4%).

Природно-кліматичні умови дають змогу 
вирощувати в області майже всі сільськогоспо-
дарські культури, отримуючи високі врожаї.

Клімат помірно-континентальний, харак-
теризується чітко означеною посушливістю. 
Середньорічні температури: літня +22°С, 
зимова – 4,5°С. На рік у середньому припадає 
225 сонячних днів, рівень опадів становить 
448 мм. Такі кліматичні умови максимально 
сприяють розвитку сільського господарства, 
курортів та туризму.

Для області характерний рівнинний ланд-
шафт. Ґрунти переважно чорноземні. Природні 
ресурси багаті і різноманітні. У регіоні знахо-
дяться значні запаси залізної й марганцевих 
руд, гранітів. Частка регіону в сумарних запасах 
мінеральної сировини в Україні складає: пег-
матит – 88,06%, апатит – 63,42%, марганцева 
руда – 69,1%, вторинні каоліни – 22,9%, вогне-
тривкі глини – 8,6%.

Запорізька область має значний рекреа-
ційно-курортний та туристичний потенціал. Пів-
день області омивається водами Азовського 

моря, берегова лінія якого в межах області скла-
дає біля 350 км. Сприятливий клімат, чудові при-
бережні пейзажі Дніпра, джерела мінеральної 
води і лікувальні грязі, ласкаве й тепле Азовське 
море приваблюють туристів. Курорт держав-
ного значення Бердянськ, місто Приморськ та 
селище Кирилівка користуються великою попу-
лярністю у відпочиваючих як курортні центри.

Всього на Азовському узбережжі та в аквато-
рії Дніпра в регіоні функціонує близько 500 оздо-
ровчих закладів, 30 садиб зеленого туризму. 
У межах області розвідані та використовуються 
мінеральні води та лікувальні грязі практично 
всіх відомих бальнеологічних типів. В оздоров-
чих і лікувальних цілях широко використову-
ється озокерит та спелеотерапія.

Курортні та рекреаційні території складають 
майже 15% площі області. Своєрідністю краю 
є унікальне поєднання природних умов, ланд-
шафтів, різноманітних рекреаційних ресурсів 
із рядом емоційно потужних пам’яток історії, 
археології, монументального мистецтва та архі-
тектури. Рекреаційний потенціал Запорізького 
Приазов’я створює передумови для перспектив-
ного розвитку курортного господарства України.

На сучасному етапі ця територія є рекреацій-
ним резервом країни, знаходиться здебільшого 
на шляху екстенсивного освоєння. Бердянський 
грязьовий приморський курорт розміщений 
на південному сході області і територіально 
об’єднує у собі Бердянську косу з її кореневою 
частиною, курортну зону міста Бердянська, а в 
перспективі приєднає до себе Луначарські, роз-
ташовані на захід від міста Бердянська, і Ново-
петровські, розташовані на схід від міської межі, 
рекреаційні угіддя стихійного тривалого і корот-
кочасного відпочинку локального значення. 

Бердянський курорт має сприятливі соці-
ально-економічні передумови, основу яких 
становить достатньо розвинута транспортна 
інфраструктура, що забезпечує доступність 
курорту усіма видами транспорту. Кири-
лівський бальнеокліматичний грязьовий 
приморський курорт розташований на пів-
денному заході Запорізької області і тери-
торіально об’єднує власне селище Кири-
лівку, коси Пересип і Федотову. На території 
курорту, що займає площу у 203,3 га, пере-
важає оздоровчий сезонний відпочинок дітей 
і дорослих. Система розселення у межах 
курортів носить розосереджений характер. 
Відсутня система центрів забезпечення, у 
яких є зосереджені об’єкти культурно-побу-
тового обслуговування, тому в перспективі 
найбільш оптимальним є формування гру-
пових систем населених місць із виділен-
ням в них рекреаційних центрів забезпе-
чення. Запорізька область характеризується 
поєднанням природних умов, ландшафтів 
і різноманітних рекреаційних ресурсів, які 
сприяють розвитку. Запорізька область має 
високий потенціал щодо курортно-рекреа-Рис. 1. Туристичний потенціал Запорізькій області
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ційної сфери, що відноситься до Приазовського 
рекреаційного району в межах Азово-Чорномор-
ського рекреаційного регіону. На березі Азов-
ського моря у Запорізькій області розташовані 
два популярні кліматогрязеві курорти, а саме 
Бердянськ та Кирилівка.

Курорт Бердянськ – це курортна столиця 
Приазов’я, грязевий та кліматичний рівнинний 
курорт степової зони Запорізької області. При-
родні лікувальні ресурси – солоні озера з вели-
кими запасами лікувальних грязей, а також 
просторі піщані пляжі, південний морський та 
степовий клімат, різноманіття фруктів. Літо у 
Бердянську спекотне: температура повітря в 
червні становить +20,7°С, у липні-серпні сягає 
+22,5–23,6°С. Середня температура води коли-
вається від +17°С у травні до +24°С у липні-
вересні. Основні лікувальні засоби курорту: 
мулисті грязі та ропа озер Червоне, Велике й 
затоки Азовського моря, а також мінеральні хло-
ридні й натрієві води.

Функціонують численні санаторії, курортна 
поліклініка з водогрязелікарнею для амбулатор-
них хворих, а також будинки та бази відпочинку. 
Показаннями для лікування є захворювання 
органів руху, периферійної нервової системи, 
гінекологічні та органів дихання туберкульоз-
ного характеру.

Курорт Кирилівка – приморський кліматично-
грязевий курорт, розташований у степовій зоні 
Запорізької області. До основних лікувальних 
факторів відносяться мулисті сульфідні грязі у 
руслах річок Великий та Малий Утлюк, Утлюць-
кому й Молочному лиманах та хлоридні натрі-
єві мінеральні води. Ропа Утлюцького лиману 
хлоридно-сульфатно-натрієво-кальцієвого типу 
містить до 160 г/л солей. Джерело сірководне-
вої хлоридно-натрієвої води з мінералізацією 
до 7 г/л використовують для ванн. Функціонують 
санаторії, пансіонати з лікуванням, бальнеогря-
зелікарня.

Отже, Запорізька область, маючи такий 
туристсько-рекреаційний потенціал, повинна 
виходити на світовий ринок туризму, тим самим 
залучати іноземних туристів та інвесторів. Роз-
виток курортно-туристичної сфери в регіоні 
приведе до збільшення доходів, що надходять 
в регіональні і місцеві бюджети, і тим самим 
покращить рівень життя населення. Крім того, 
це позитивно позначиться на зростанні попиту 
на продукцію місцевої промисловості, збіль-
шенні об’єктів туризму, стану кон’юнктури у 
будівництві та інфраструктури в регіоні, дасть 
змогу вирішувати проблеми зайнятості й еко-
логії.

Сьогодні для України є актуальними визна-
чення місця курортів у загальнодержавній 
Стратегії соціально-економічного розвитку, а з 
урахуванням цього розробка стратегії розвитку 
курортів. Якщо в подальшому в Україні курортна 
галузь у господарському комплексі буде вико-
ристовуватися здебільшого для потреб націо-

нальної системи охорони здоров’я, то у Стратегії 
розвитку курортів необхідно врахувати запро-
вадження ефективної системи фінансування 
санаторно-курортної галузі і створення системи 
заохочення інвестицій у модернізацію та будів-
ництво закладів санаторно-курортної галузі, 
створення доступного за ціною оздоровчого 
продукту, дотримання державних стандартних 
методик у галузі лікування та медичної реабілі-
тації на курортах, координацію діяльності сана-
торно-курортних та оздоровчих закладів неза-
лежно від форми власності та підпорядкування.

Стан розвитку рекреаційної сфери Запо-
різької області характеризується такими осно-
вними проблемами [8]: необхідність розвитку 
нових перспективних галузей економіки міста; 
відсутність у Запоріжжя іміджу цікавого, сучас-
ного, туристично-привабливого міста, наявність 
«антирейтингу» як екологічно проблемного та 
некреативного міста; низький рівень викорис-
тання туристичного потенціалу території у сфері 
пізнавального туризму на основі культурної 
багатоманітності та історичної унікальності; від-
сутність у Запоріжжі туристично-привабливих 
загальновідомих подій і заходів національного 
та міжнародного рівнів, які проводяться на регу-
лярній основі; невикористання промислового 
комплексу та індустріальної спадщини міста 
для розвитку інноваційних напрямів туризму, 
зокрема індустріального та ділового туризму; 
недостатня розвиненість транспортної і турис-
тичної інфраструктури міста та відповідних 
послуг; низька якість комерційних та окремих 
муніципальних послуг; незацікавленість при-
ватних інвесторів у розвитку туристичної галузі 
міста; низький рівень активності та обізнаності 
місцевої громади щодо культурно-історичної 
спадщини і туристичного потенціалу Запоріжжя.

Висновки. Виходячи з наведеного матеріалу, 
можемо зробити висновки щодо розв’язання 
проблем системного загальнодержавного 
характеру розвитку й управління лікувально-
оздоровчим та санаторно-курортним туризмом. 
Для цього необхідно:

– оновити державні концептуальні програми 
з урахуванням вимог міжнародних стандартів і 
туристично-рекреаційного потенціалу регіонів;

– удосконалити державний кадастр турис-
тичних та рекреаційних ресурсів, створити 
довідково-інформаційні бази наявних закладів 
санаторно-курортного типу, кемпінгів, баз відпо-
чинку тощо;

– активізувати роботу з розроблення інвес-
тиційних пропозицій на територіях, розташова-
них у туристично та рекреаційно привабливих 
зонах, з метою залучення потенційних інвесто-
рів для модернізації наявних закладів і розши-
рення переліку та якості послуг;

– у рамках оновлення програм соціально-
економічного розвитку регіонів передбачити 
стратегічні пріоритети дій місцевої влади у 
напрямі розвитку туризму й курортів, забезпе-
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чивши їх фінансовою підтримкою на рівні місце-
вих бюджетів;

– на регіональному рівні унормувати про-
цедуру впровадження місцевих зборів з вико-
ристання лікувально-оздоровчих та туристич-
них ресурсів з метою цільового використання 
зібраних коштів для комплексного оновлення 
й реконструкції інфраструктури малих міст, що 
мають рекреаційний потенціал, прокладення 
якісних шляхів сполучення та реорганізації 
(технічної модернізації) комунального госпо-
дарства;

– налагодити систему постійного й оператив-
ного моніторингу з метою відстеження динаміки 
внутрішнього та в’їзного лікувально-оздоров-
чого туризму, визначення популярних туристич-

них продуктів і тим самим корегувати роботу 
санаторно-курортного комплексу;

– упровадити систему безперервного 
навчання кадрів, зайнятих у курортному обслуго-
вуванні, лікувально-оздоровчому туризмі, сфері 
готельного та ресторанного господарства, вико-
ристовуючи як професійні навчальні заклади, 
так і провадження спеціальних програм, курсів 
для центрів при службі зайнятості населення;

– регіональним центрам зайнятості розро-
бити комплекс програм щодо перекваліфіка-
ції працездатного населення, зокрема з метою 
працевлаштування у сферах, пов’язаних із 
функціонуванням лікувально-оздоровчого та 
санаторно-курортного комплексу туристично-
рекреаційної індустрії.
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