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УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ КУРОРТНОТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Анотація. У статті проведений аналіз сучасного стану курортної та туристичної сфер Запорізького 
регіону, визначено проблеми та запропоновано можливі напрями забезпечення розвитку курортнотурис
тичної сфери. 
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Summary. In the article the analysis of the modern state of resort and tourist spheres of Zaporizhzhya region is 
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Постановка проблеми. Розвиток курортно-тури-
стичної сфери значно впливає на соціально-еконо-
мічне становище кожної країни світу. Зокрема, ту-
ристичний бізнес сприяє розвитку таких галузей 
господарства, як будівництво, транспорт, торгівля, 
сільське господарство, зв’язок, виробництво товарів 
народного споживання, готельний, ресторанний 
бізнес тощо. Вихід України на міжнародну арену як 
самостійної держави створює сприятливі умови для 
розвитку туризму. У свою чергу, туристична діяль-
ність є однією з найважливіших галузей економіки 
та невід’ємною ланкою в розвитку міжнародного 
співробітництва та інтеграції в світову економіку 
для будь-якої держави. 

Україна, яка розташована в центрі Європи на 
перехресті транспортних шляхів, володіючи бага-
тим рекреаційним і туристичним потенціалом, має 
значні передумови для формування високорозви-
неного рекреаційно-курортного та туристичного 
господарства. Реалізація заходів «Державної про-
грами розвитку туризму на 2002–2010 роки», зат-
вердженої Постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 29.04.2002 р. № 583, Закону України від 8 
липня 2010 р. № 2468-V «Про внесення змін до 
Закону України «Про туризм», «Стратегії розвит-
ку туризму і курортів», схваленої Розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 06.08.2008 р. № 1088 
[1; 2; 3] сприяло розвитку туристичної галузі, ство-
ренню нового іміджу українського туризму. 

Останніми роками в умовах ринкових відно-
син зросла значущість економіки регіонального 
туризму, адже завдання організації курортно-ту-
ристичної діяльності на сьогоднішній день по-
винні вирішуватись як на загальнодержавному, 
так і на регіональному рівнях. 

Для Запорізької області розвиток курортно-
туристичної діяльності є одним із пріоритетних 
напрямів забезпечення економічного зростання, 
збільшення надходжень до місцевих та Держав-
ного бюджету України, що забезпечить підвище-
ний рівень якості життя населення, стане факто-

ром зниження безробіття у регіоні та стабілізує 
економічне зростання регіону. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженнями в області туристичної діяльності зай-
маються такі науковці, як С. М. Биржаков, Г. О. Во-
рошилова, В. В. Гловацька, Л. Гонтажевська, 
А. Ю. Єременко, О. Камушков, О. О. Колесник, 
О. О. Косинець, М. М. Костриця, М. І. Лепкий, 
І. Г. Павленко, І. Скавронська та ін. Концентрують 
увагу у дослідженнях на регіональних проблемах 
туристичного бізнесу І. М. Школа, Т. М. Ореховсь-
ка, Д. М. Стеченко, В. Ф. Кифяк, О. П. Корольчук, 
М. П. Мальська, О. В. Мельник, Н. В. Мельнікова. 

Мета статті — обґрунтувати напрями забез-
печення розвитку курортно-туристичної сфери 
Запорізької області. 

Виклад основного матеріалу. Курортно-турис-
тичний бізнес — одна з найприбутковіших галу-
зей індустрії відпочинку. Туризм цілком справед-
ливо виступає стратегічною сферою регіонально-
го розвитку Запорізької області, що регламенто-
вано у низці нормативно-правових документів. У 
«Державній стратегії регіонального розвитку Запо-
різької області на період до 2015 року» одним із 
пріоритетних напрямів є розвиток курортно-рек-
реаційної сфери. Основною метою у «Програмі 
розвитку рекреаційно-курортного комплексу та 
туризму в Запорізькій області на 2011–2015 роки» 
є створення конкурентоспроможного туристично-
го продукту, який має максимально задовольнити 
потреби вітчизняних та іноземних туристів за умо-
ви збереження історико-культурних, природних, 
рекреаційних та лікувальних ресурсів [4]. 

Запорізька область, розташована у південно-
східній частині України на чорноземах степової 
зони, окрім потужного промислово-енергетично-
го потенціалу, має достатньо цінні природні та 
історико-культурні ресурси для сталого розвитку 
туристичної та курортно-рекреаційної сфери. 

Південь області омивається водами Азовсь-
кого моря, берегова лінія якого в межах області 
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складає понад 300 км. Акваторія Дніпра, залиш-
ки колишніх плавнів історичного Великого лугу 
є стабілізуючим рекреаційним фактором індуст-
ріального осередку регіону. 

Територія області із населенням близько 1860 
тис. чол. займає 27,2 тис. км2 та має розвинуту 
систему транспорту: залізничного, автомобільно-
го, водного та авіаційного. 

Сприятливий клімат, чудові прибережні пей-
зажі Дніпра, джерела мінеральної води і ліку-
вальні грязі, ласкаве, тепле Азовське море при-
ваблюють туристів. Верховною Радою України 
11.01.2005 прийнято Закон України «Про оголо-
шення лікувально-оздоровчої місцевості м. Бер-
дянськ Запорізької області курортом державного 
значення» [5, с. 174]. 

У цілому курортні та рекреаційні території 
складають майже 15 % площі області. Всього на 
Азовському узбережжі та в акваторії р. Дніпро в 
регіоні функціонує близько 600 оздоровчих зак-
ладів. Своєрідністю краю є унікальне поєднання 
природних умов, ландшафтів, різноманітних рек-
реаційних ресурсів із рядом емоційно потужних 
пам’яток історії, археології, монументального 
мистецтва та архітектури. 

В області перебуває на обліку близько 8 тис. 
об’єктів історико-культурного надбання, найбільш 
туристично привабливими із них є [6]: 

1) Острів Хортиця — унікальна комплексна 
історико-культурна та природна пам’ятка, що охоп-
лює період від мезоліту до ХХ століття, всесвітньо 
відома як колиска Запорозького козацтва та осере-
док першої в світі демократичної республіки. 

2) Державний історико-археологічний за-
повідник «Кам’яна Могила» (Мелітопольський 
район) — на території 15 га заповідника знахо-
диться пісковий пагорб площею 3 га, який є уні-
кальною пам’яткою стародавньої історії та куль-
тури. У гротах та печерах цього пагорба, яких на 
сьогодні відкрито 60, було знайдено петрогліфічні 
комплекси — унікальні зразки первісного мис-
тецтва віком до 14 млн. років. 

3) Історико-архітектурний заповідник «Сади-
ба Попова» (Василівський район) — диво місто-
будування, музей замкової архітектури пізнього 
класицизму, побудований у 1884 році. Аналогів 
високоякісного мурування стін із цегли, за сві-
дченнями фахівців, немає ні в Україні, ні у краї-
нах СНД, ні взагалі в Європі. 

4) Заповідник «Кам’яні Могили» (Розівський 
район). Його площа складає близько 400 га, з них 
300 га у складі Донецької області і 100 га в За-
порізькій. Зараз він є одним із чотирьох відділів 
Українського державного степового природного 
заповідника, який підпорядкований Президії 
НАН України. Район урочища «Кам’яні Могили» 
у геологічному, біологічному, художньо-емоцій-
ному та історичному аспектах є водночас унікаль-
ним і репрезентативним. 

Станом на 2010 рік у Запорізькій області 
знаходиться 541 санаторно-курортний та оздоров-
чий заклад — це санаторії, санаторії-профілак-
торії, будинки і бази відпочинку, дитячі оздоровчі 
установи, загальна кількість ліжок у яких скла-
дає близько 46,2 тис. Як бачимо з таблиці 1, про-
тягом 2000–2010 рр. спостерігається динаміка 
збільшення закладів, які надають курортно-оздо-
ровчі послуги. Зокрема, з 2000 року по 2010 рік 
кількість санаторно-курортних та оздоровчих зак-
ладів у регіоні зросла майже на 20 %. 

Але, на жаль, у зв’язку з економічною кризою 
ситуація в санаторно-курортній галузі різко по-
гіршилася. За роки незалежності України санатор-
но-курортній системі практично не приділялася 
увага з боку держави. Відсутність бюджетного 
фінансування призвела до згортання ряду держав-
них програм (санаторно-курортне лікування хво-
рих на туберкульоз, травматична хвороба спинно-
го мозку, післяінфарктних хворих і т. д.). Усі спе-
ціалізовані санаторії перейшли, в основному, на 
сезонний характер роботи, при цьому багато з них 
згорнули свої лікувальні бази і почали переходити 
в розряд закладів відпочинку з низьким рівнем 
сервісного обслуговування. Через відсутність кон-
тролю почали з’являтися нові заклади (бази відпо-
чинку з лікуванням, центри здоров’я і т. д.), що 
мають слабку медичну базу і некваліфікований 
персонал. Також впливає на розвиток санаторно-
курортного комплексу Запорізької області слаб-
кість системи законодавчого забезпечення сфери 
курортної діяльності. Особливо гостро стоять про-
блеми власності й оподаткування. 

Нині санаторно-курортна справа в Україні спи-
рається на діючий Закон України «Про курорти», 
прийнятий у жовтні 2000 р., зі змінами та доповнен-
нями, та відповідну нормативно-правову базу, яка 
регламентує діяльність даної сфери, декларуючи 
доступність санаторно-курортного лікування для всіх 
громадян, і в першу чергу для інвалідів, ветеранів 
війни і праці, учасників бойових дій, громадян, які 
постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській 
АЕС, дітей, хворих на туберкульоз, тощо [8]. 

У Запорізькій області за 2009 рік спостеріга-
ються негативні тенденції розвитку внутрішньо-
го туризму, звернемося до рис. 1 (за 2009 рік 
внутрішніх туристів було 52,7 тис. осіб, що на 
17 % менше, ніж 2008 року). Зменшився потік і 
іноземних туристів — у 2008 році Запорізьку об-
ласть відвідало 20 тис. туристів, а в 2009 році — 
на 3 % менше, це пояснюється складною еконо-
мічною та політичною ситуаціями, які існують у 
країні. Так само і туристи-громадяни України, які 
виїжджали за кордон, у 2008 році їх кількість 
сягала 30 тис. осіб, а в 2009 році на 8 % менше, 
це свідчить про зміни уподобань українців у зв’яз-
ку з кризою на користь більш дешевого виду 
відпочинку, що, в свою чергу, позитивно позна-
читься на розвитку внутрішнього туризму. 
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Санаторнокурортні та оздоровчі заклади 
Таблиця 1 

Джерело: [7]. 

Рис. 1. Динаміка туристичних потоків
у Запорізькому регіоні 2000–2009 рр. Джерело [11]

Також на розвитку туристичної індустрії по-
значаються значні коливання курсів євро та до-
лара, оскільки ціни на турпродукти наведені у 
валюті. Так, у 2009 році їх стрімке підвищення 
спричинило збільшення реальної вартості путівок 
для українців при конвертації у гривню. Найбіль-
ше подорожчання торкнулося турів до країн, що 
працюють із доларом. Передусім це Єгипет, краї-
ни Південно-Східної Азії, Північноамерикансь-
кий континент. У той же час, вже весною 2010 
року, падіння курсу євро знову вносить не-
стабільність на національний туристичний ринок 
та вимагає перерахунку туроператорами вартості 
турів, що викликає негативне ставлення туристів 
до національних компаній і знижує попит на 
подорожі за кордон [9, с. 38]. 

Звичайно, оптимістичні очікування в складі як 
виїзного, так і в’їзного туристичного потоку зали-
шаються. Позитивно вплине на в’їзд до України 
іноземних громадян чемпіонат Європи з футболу. 
Так, за прогнозами Міністерства культури та ту-
ризму, матчі Євро-2012 в Україні приїдуть поди-
витися понад 800 тис. вболівальників [10]. 

Отже, Запорізька область, маючи такий рек-
реаційний потенціал, повинна виходити на 
світовий ринок туризму, тим самим залучати іно-
земних туристів та інвесторів. Розвиток туризму 
та санаторно-курортної сфери в регіоні призве-
де до збільшення доходів, що надходять в регі-

ональні і місцеві бюджети і тим самим покра-
щать рівень життя населення. Крім того, це по-
зитивно позначиться на зростанні попиту на 
продукцію місцевої промисловості, збільшенні 
об’єктів туризму, стану кон’юнктури у будів-
ництві та інфраструктури в регіоні, дозволить 
вирішувати проблеми зайнятості й екології. 

Висновки і перспективи подальших розвідок. 
Проведений аналіз сучасного стану розвитку ку-
рортно-туристичної сфери в Запорізькій області 
доводить, що потенціал курортних закладів та 
туристичної діяльності використовується неефек-
тивно, тому доцільне удосконалення діяльності 
курортно-туристичної сфери регіону через: 

— створення цілісної системи державного уп-
равління туризмом і курортами в області; 

— збільшення темпів зростання обсягів інвес-
тицій у розвиток матеріальної бази туризму області; 

— покращення стану туристичної, сервісної 
та інформаційної інфраструктури курортних зон 
області; 

— збалансування соціальної та економічної 
ефективності використання рекреаційних ре-
сурсів та необхідності їх збереження; 

— підвищення забезпеченості туристичної і 
курортної галузі висококваліфікованими спеціа-
лістами; 

— удосконалення бази даних стосовно 
об’єктів туристичної та курортної сфери; 

— збільшення темпів процесів модернізації за-
старілої курортно-рекреаційної та туристичної інфра-
структури та залучення інвестицій в їх розвиток; 

— оптимізацію оподаткування курортно-ту-
ристичної діяльності, що сприятиме підвищенню 
дохідної частини бюджету; 

— підвищення рівня маркетингових дослі-
джень у сфері туристсько-екскурсійної та сана-
торно-курортної діяльності, посилення інформа-
ційно-рекламного забезпечення на внутрішньо-
му і, особливо, на зовнішньому ринках. 
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