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І. Вступ 
На сьогодні не вдається задіяти досить 

потужний потенціал розвитку курортно-
оздоровчих територій України з належною 
ефективністю і забезпечити високу якість 
курортно-оздоровчих послуг при зростаючих 
темпах і масштабах санаторно-курортного 
оздоровлення. Існує декілька причин цього 
явища:  
– не створено чіткої державної політики та 

стратегії розвитку курортно-оздоровчих 
територій;  

– не здобув правового і нормативного 
врегулювання ряд питань, що стосують-
ся функціонування курортно-оздоровчих 
територій, у тому числі роздержавлення 
нерентабельних і таких, що непрацю-
ють, санаторно-курортних закладів, по-
рядок оголошення природних територій 
курортами державного і місцевого зна-
чення, раціональне використання й охо-
рона природних лікувальних ресурсів, 
залучення інвестицій у розвиток курорт-
но-оздоровчих територій, управління со-
ціально-економічними процесами роз-
витку курортно-оздоровчих територій на 
регіональному і місцевому рівнях тощо; 

– відсутні ефективні економічні механізми 
раціонального використання, охорони і 
відтворення природних лікувальних ре-
сурсів, комплексного розвитку курортно-
оздоровчих територій; 

– не сформовано єдину інформаційну си-
стему (банк даних) щодо курортів, най-
важливіших показників їх розвитку, інве-
стиційних пропозицій, конкурентного се-
редовища, інноваційних проектів, стра-
тегій просування курортного продукту на 
ринки курортних послуг тощо; 

– відсутні уніфіковані механізми акреди-
тації та сертифікації закладів інфрастру-
ктури курортів, екологічної сертифікації 
природних лікувальних ресурсів, серти-
фікації відповідності курортних послуг, 
атестації спеціалістів курортної справи; 

– відсутня управлінська вертикаль у куро-
ртно-рекреаційній сфері; 

– не створено єдину систему управління 
курортно-рекреаційним комплексом. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – запропонувати концепцію 

розвитку курортно-оздоровчої сфери в Укра-
їні у системі державного управління. 

ІІІ. Результати 
Дослідженню проблем курортно-рекреа-

ційної сфери та територіальних рекреацій-
них комплексів і систем присвячені праці 
видатних вітчизняних і зарубіжних учених: 
М.М. Амірханова, О.І. Амоші, М.В. Багрова, 
О.О. Бейдика, Ю.О. Ведєніна, В.І. Гетьмана, 
Л.С. Гринів, П.В. Гудзя, М.І. Долішнього, 
В.К. Євдокименка, О.В. Живицького, В.С. Крав-
ціва, В.К. Мамутова, М.С. Мироненка, Н.Ю. Не-
дашківської, В.С. Преображенського, М.Ф. Рей-
мерса, В.П. Руденка, І.Т. Твердохлєбова, 
С.В. Трохимчука, О.І. Шаблія та ін. 

Фактичне двовладдя в управлінні курор-
тами зумовлює відсутність чіткої і виваженої 
державної політики, а також ускладнює ви-
роблення перспективної та дієвої стратегії 
розвитку курортно-рекреаційної сфери й 
успішну її реалізацію. На сьогодні державне 
управління курортно-рекреаційною сферою 
здійснюється по лінії Міністерства охорони 
здоров’я України та Державною туристич-
ною адміністрацією. На обласному рівні це 
відповідні відділи в структурі управління 
охорони здоров’я та управління курортів і 
туризму облдержадміністрацій. 

Подвійне підпорядкування курортно-
рекреаційної сфери спричинило дублювання 
ряду функцій виконавчих структур і, як ре-
зультат, – появи двох концепцій, що стосу-
ються розвитку санаторно-курортної галузі і 
курортів: Стратегії розвитку санаторно-
курортної галузі (схвалена Розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 23.04.2003 р. 
№ 231-р) та Стратегії розвитку українських 
курортів (проект). У багатьох питаннях вони 
дублюють одна одну, але, що прикріше, у 
перспективі, цілком імовірно, матимемо дві 
програми з розвитку курортів. 

За такого стану справ буде надзвичайно 
складно, якщо взагалі можливо, досягти 
скоординованості й злагодженості дій різних 
гілок виконавчої влади щодо досягнення 
спільної мети – розвитку курортно-оздоров-
чих територій і забезпечення високих стан-
дартів курортних послуг з поліпшення стану 
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здоров’я, продовження тривалості життя та 
періоду активного довголіття населення. 

Зрештою, за існуючих концептуальних 
підходів до санаторно-курортного оздоров-
лення населення, відповідно до яких, курор-
тно-оздоровчий процес розглядається відо-
кремлено від курортно-оздоровчої території, 
стратегії розвитку санаторно-курортної га-
лузі та курортно-оздоровчої території не 
узгоджуються, і в перспективі таке узго-
дження не передбачається. 

Відпочивальники приїжджають на курорт 
не тільки задля лікування, а й з метою від-
починку, цікавого проведення вільного часу, 
покращення психоемоційного стану і зага-
льного самопочуття відповідно до індивіду-
альних інтересів і вподобань. Цей комплекс 
послуг формується закладами інших сфер і 
галузей (мистецькі, культурні і спортивні 
заклади, історичні і культурні цінності, пам’ят-
ки архітектури і мистецтва, садово-парково-
го мистецтва, парки та інші зони відпочинку, 
ігри і розваги, ресторани і бари тощо). Умо-
ви перебування і комфортність забезпечу-
ються належним функціонуванням комуна-
льного господарства (водо-, газо-, електро-, 
теплопостачання, санітарний стан терито-
рії), засобами розміщення, зв’язку, транспор-
ту, побутових служб тощо. 

За цих обставин розробка прогнозів і 
планів розвитку санаторно-курортного оздо-
ровлення без урахування перспектив розви-
тку територіально-господарського комплек-
су курортно-оздоровчої території та їх взає-
мної узгодженості й інтеграції не забезпечу-
ватиме бажаного прогнозованого рівня роз-
витку курортного оздоровлення. Тільки ком-
плексний підхід у процесі розробки стратегії 
та програмних положень розвитку санатор-
но-курортної сфери дасть можливість про-
ведення кардинальних змін з метою забез-
печення реформування галузі і розвитку 
курортно-оздоровчої території. 

Доцільно поєднати ці два завдання в 
єдиному стратегічному документі – Стратегії 
розвитку курортно-оздоровчих територій. 
Вважаємо, що відповідна Стратегія має ба-
зуватися на таких постулатах: 
– поглибленому і розширеному трактуванні 

суті стійкого розвитку шляхом доповнен-
ня його соціогуманітарними та соціоме-
дичними складовими; 

– представленні курортно-оздоровчої те-
риторії як структури, що складається із 
курортно-оздоровчої екосоціосистеми і 
сукупності виробничих та інфраструкту-
рних галузей; 

– ієрархічності структури курортно-оздо-
ровчої території, за якої розвиток вироб-
ничих та інфраструктурних галузей під-
порядковується законам розвитку куро-
ртно-оздоровчої екосоціосистеми; 

– платності природокористування; 

– комплексності розвитку курортно-оздо-
ровчої території; 

– дії закону порівняльних переваг при фо-
рмуванні стратегії розвитку курортно-
оздоровчої території; 

– використанні назви курорту як бренду на 
ринку курортно-оздоровчих послуг. Бренд 
передбачає (відображає) рівень і струк-
туру курортних послуг (його розширений 
стандарт), комплексний курортно-оздо-
ровчий продукт, за ним вгадуються ха-
рактерні особливості і переваги курорту. 
Це візитна картка курорту. 

Відповідно до загальних моментів, Стра-
тегія має відображати стратегічні орієнтири 
розвитку курортно-оздоровчої території та 
засоби щодо їх досягнення.  

Стратегія розвитку курортно-оздоровчих 
територій спрямована на реалізацію прав 
громадян на охорону здоров’я, медичну до-
помогу, відпочинок і безпечне для життя та 
здоров’я довкілля, збереження генофонду 
нації, забезпечення розвитку курортів і ку-
рортних місцевостей, розвитку їх територіа-
льних громад. 

Необхідність окреслення основних на-
прямів розвитку курортно-оздоровчих тери-
торій в Україні зумовлена такими обстави-
нами: об’єктивною необхідністю переходу 
на засади розвитку; зниженням рівня здо-
ров’я населення, депопуляційними проце-
сами в суспільстві; низькою економічною 
ефективністю використання наявного поте-
нціалу природних лікувальних ресурсів та 
санаторно-курортних і відпочинку; незабез-
печенням комплексного використання куро-
ртно-оздоровчих територій; низьким рівнем 
курортно-оздоровчих послуг; відсутністю 
сучасної інфраструктури; неефективним 
маркетингом та низьким рівнем менеджмен-
ту, кадровою невідповідністю; відсутністю 
уніфікованих механізмів акредитації та сер-
тифікації санаторно-курортних закладів та 
об’єктів інфраструктури, стандартизації ку-
рортно-оздоровчих послуг; відсутністю 
управлінської вертикалі в курортно-
рекреаційній сфері; недосконалістю право-
вого регулювання у сфері управління соціа-
льно-економічними процесами розвитку ку-
рортно-оздоровчих територій на регіональ-
ному та місцевому рівнях; недосконалою і 
нерозвинутою нормативно-правовою базою. 

Стратегічною метою державної політики 
у сфері розвитку курортно-оздоровчих тери-
торій є створення умов для зміцнення здо-
ров’я населення, продовження тривалості 
життя та періоду активного довголіття, збе-
реження генофонду нації за одночасного 
зростання добробуту і розвитку територіа-
льної громади курорту при збереженні висо-
ких екологічних стандартів довкілля на ос-
нові використання природних лікувальних 
ресурсів і природних територій курортів. Це 
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потребуватиме створення розгалуженої ме-
режі комфортабельних різнопрофільних ку-
рортів, забезпечення високоефективного 
оздоровчого лікування і відпочинку різних 
груп населення (їх максимальної кількості) 
та гарантування державної підтримки і здій-
снення протекціоністської політики. 

Відповідно до основних функціональних 
цілей курортно-оздоровчих територій – ліку-
вання та оздоровлення людей, формування 
умов їх розвитку має узгоджуватися із за-
вданням оздоровлення максимальної кіль-
кості людей із дотриманням вимог екологіч-
но невиснажливого природокористування, 
не перевищення антропогенного наванта-
ження на природні ландшафти та соціаль-
но-економічний розвиток курортно-оздоров-
чих територій і забезпечення високого рівня 
добробуту її мешканців. 

До об’єктивних чинників, що позитивно 
впливають на розвиток курортів і розширен-
ня ринку курортно-оздоровчих послуг, пот-
рібно віднести багатий і різноманітний поте-
нціал природних лікувальних чинників і, 
перш за все, природних лікувальних ресур-
сів. 

Проте існує ряд чинників, що гальмує 
динамічний розвиток курортно-оздоровчих 
територій. До них варто віднести: нормати-
вно-правову неврегульованість багатьох 
аспектів функціонування курортної сфери; 
відсутність державної стратегії розвитку ку-
рортно-оздоровчих територій як цілісних 
структур та, відповідно, програм комплекс-
ного розвитку курортно-оздоровчих терито-
рій; неефективність, а подекуди відсутність 
дієвих економічних механізмів використання 
природних лікувальних ресурсів і природних 
територій курортів; відсутність механізмів 
стимулювання інвестиційно-інноваційної діяль-
ності; високий рівень зношеності основних 
фондів санаторно-курортних закладів та 
інфраструктури; складну екологічну ситуа-
цію на багатьох курортах; низький рівень 
розвитку інформаційного і рекламного забез-
печення, маркетингу та управління [1, c. 83]. 

Процес регулювання розвитку курортно-
оздоровчих екосоціосистем передбачає со-
ціально-економічне й екологічне оцінювання 
природно-ресурсного потенціалу та природ-
них територій курортно-оздоровчого приз-
начення, забезпечення умов раціонального 
використання, охорони і відтворення приро-
дних лікувальних та рекреаційних ресурсів, 
встановлення екологічних регламентів те-
риторіально-просторового розвитку курорт-
но-оздоровчих територій. 

Формування ринку курортно-оздоровчих 
послуг вимагає здійснення еколого-еконо-
мічного оцінювання основної (базової) 
складової цих послуг – природних рекреа-
ційних ресурсів. Методологічну основу ме-
тодики еколого-економічного оцінювання 

природних лікувальних та рекреаційних ре-
сурсів мають формувати положення про 
визнання рекреаційного ресурсу природним 
капіталом, платності природокористування, 
визначення економічної та екологічної про-
позиції природного капіталу, нееластичності 
пропозиції тощо. 

Відсутність такої методики суттєво галь-
мує формування ринкових відносин у курор-
тно-рекреаційній сфері (конкурентного се-
редовища, фінансово-кредитних механізмів, 
інвестиційної політики тощо), входження 
національного курортно-оздоровчого проду-
кту на світові ринки курортних послуг. 

У формуванні високих стандартів курор-
тно-оздоровчих послуг, їх відповідного рівня 
і якості дедалі вагомішу роль відіграють 
складові, що не стосуються безпосередньо 
санаторно-курортного лікування та оздоро-
влення, але забезпечують комфортні й без-
печні умови перебування рекреантів, роб-
лять їх відпочинок цікавим і змістовним. Це, 
перш за все, сервісні служби, інженерна і 
транспортна інфраструктура, водозабезпе-
чення та енергопостачання, комунальні 
служби. Послуги, які вони надають, мають 
визначатися високою якістю, екологічною 
чистотою, широким асортиментом, базува-
тися на новітніх енерго- та ресурсоощадних 
технологіях, бути економічно і фінансово 
доцільними. 

Для досягнення цієї мети потрібно [3, 
c. 122]: 
– вдосконалити структуру паливно-енер-

гетичної галузі курортно-оздоровчих те-
риторій з наданням пріоритету альтер-
нативним джерелам енергії (біопалив-
ним, вітровим, геотермальним тощо); 

– впроваджувати енергоощадні технології, 
економічні й надійні автономні системи 
тепло-, газо-, енерго- та водопостачан-
ня; 

– здійснити реконструкцію існуючих і буді-
вництво нових об’єктів водогосподарсь-
кого комплексу, мереж водопостачання 
та водовідведення, каналізаційних спо-
руд, систем очищення стічних вод, 
упровадження сучасних технологій 
очищення води, розвідку та раціональне 
використання нових запасів підземних 
вод задля забезпечення рекреантів і мі-
сцевого населення якісною питною во-
дою; 

– запроваджувати сучасні технології ути-
лізації та переробки побутових відходів; 

– здійснити облаштування курортно-
оздоровчих територій об’єктами саніта-
рії та гігієни (громадські вбиральні, ду-
шові, лазні, сауни); 

– забезпечити вивід за межі зон санітар-
ної охорони промислових, сільськогос-
подарських, комунальних, транспортних 
та інших підприємств і об’єктів, госпо-
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дарська діяльність яких спричинює погі-
ршення загальної екологічної ситуації на 
курортно-оздоровчих територіях та зни-
ження якості природних лікувальних і 
рекреаційних ресурсів; 

– забезпечити функціонування на курорт-
но-оздоровчих територіях якісного зв’яз-
ку (телекомунікаційного, поштово-теле-
графного, Інтернет тощо); 

– забезпечити винесення за межі курорт-
но-оздоровчих територій (де це можли-
во) автомобільних доріг загального ко-
ристування; 

– забезпечити проведення комплексних 
робіт щодо поліпшення якості доріг, по-
етапної заміни асфальтного шляхового 
покриття на екологічно нешкідливе 
оснащення автошляхів сучасними техні-
чними засобами організації та безпеки 
руху; 

– здійснити заходи щодо створення й об-
лаштування стоянок у відповідних для 
цього місцях та забезпечення їх опти-
мальних розмірів і кількості; 

– забезпечити функціонування сервісної 
інфраструктури для транспортних засо-
бів різних видів, системи надання опе-
ративної допомоги на шляхах, комплек-
су супроводжувальних послуг та інфор-
маційно-довідкового обслуговування; 

– стимулювати функціонування на курор-
тно-оздоровчих територіях екологічних 
видів транспорту; 

– забезпечити функціонування розширеної 
мережі побутових послуг (фотосалонів, 
перукарень, косметичних і масажних ка-
бінетів, пралень, пунктів прокату тощо). 

Успішна реалізація стратегії розвитку ку-
рортно-оздоровчих територій значною мі-
рою залежатиме від проведення ефективної 
інноваційно-інвестиційної політики та реалі-
зації дієвих механізмів залучення інвести-
ційних ресурсів. Із цією метою варто зосе-
редити увагу на пошуку нових ефективних 
форм залучення вітчизняних та іноземних 
інвестицій, коштів міжнародних фондів та 
програм у розвиток курортно-оздоровчих 
територій і курортної сфери, реалізації пер-
спективних інвестиційних проектів. 

Практична відсутність спеціалістів у ку-
рортно-рекреаційній сфері вимагає відкрит-
тя нових спеціальностей при діючих навча-
льних закладах, створення спеціалізованих 
наукових і навчальних закладів курортно-
рекреаційного профілю, формування бага-
торівневої системи навчальних закладів 
(професійний, технологічний, організаторсь-
кий, управлінський та науково-дослідний 
рівні), мережі навчальних закладів для під-
готовки, перепідготовки і підвищення квалі-
фікації кадрів. 

Ефективна реалізація концептуальних 
положень щодо розвитку курортно-оздоров-

чих територій значною мірою залежатиме 
від формування дієвої управлінської струк-
тури. Вона мала б забезпечувати узгоджен-
ня загальнодержавних інтересів розвитку 
курортно-рекреаційної сфери з інтересами 
органів місцевого самоврядування і терито-
ріальних громад щодо комплексного та 
ефективного розвитку курортно-оздоровчих 
територій [2, c. 73]. 

Збереження управлінської вертикалі в 
курортно-рекреаційній сфері необхідне для 
забезпечення проведення державної полі-
тики у сфері діяльності курортів, контролю 
за дотриманням державних нормативів та 
єдиних галузевих норм, розробки стандартів 
курортно-рекреаційної справи відповідно до 
рекомендацій для європейської курортної 
справи, адаптації чинного законодавства 
України у сфері надання курортно-оздоров-
чих послуг із законодавством Європейсько-
го Союзу. 

При загальному посиленні тенденції 
централізації управління в курортно-рекреа-
ційній сфері необхідно більше повноважень 
надавати відповідним структурним підрозді-
лам з питань курортів і рекреаційних тери-
торій державних виконавчих органів на міс-
цях та громадським структурам з метою за-
безпечення оптимальності регулювання ро-
звитку курортно-оздоровчих територій і 
створення сприятливих умов розвитку тери-
торіальної громади. 

Особливий статус курортно-оздоровчих 
територій потребує створення при місцевих 
органах управління дорадчого органу, що 
об’єднує екологів, спеціалістів з економіки 
природокористування, просторового розви-
тку, курортологів і бальнеотерапевтів, мар-
кетологів та менеджерів курортної справи. 

Прогноз розвитку такої складної поліфу-
нкціональної структури, як територіальна 
курортно-оздоровча система передбачає 
потребу в розробці не одного, а декількох 
альтернативних варіантів проектів розвитку. 
Це дасть можливість оптимального вибору 
стратегії розвитку курортно-оздоровчої те-
риторії на коро- та довготкотермінову перс-
пективи. 

На вибір найбільш прийнятного варіанта 
розвитку локальної курортно-оздоровчої 
території, перш за все, впливатимуть: зага-
льна стратегія державного та регіонального 
розвитку, прогнозні дані формування вітчи-
зняного і світового ринків курортно-оздоров-
чих послуг, перспективи освоєння наявного 
природно-ресурсного потенціалу, інновацій-
но-інвестиційна, фінансово-кредитна, пода-
ткова, валютна, митна політика держави, 
умови та рівень розвитку вільного підприєм-
ництва у курортно-рекреаційній сфері. 

Вирішальне значення для вибору варіан-
та стратегічного розвитку курортно-оздоров-
чої території матимуть наявні можливості та 
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умови щодо його реалізації – внутрішні ре-
зерви і зовнішні запозичення, форми і мас-
штаби державної підтримки, рівень розвитку 
місцевих ініціатив. Проте в ході реалізації 
найбільш реально можливого за цих умов 
варіанта розвитку курортно-оздоровчої те-
риторії варто намагатися знайти додаткові 
резерви з метою наближення до реалізації 
оптимального варіанта розвитку. 

Реалізація Стратегії розвитку курортно-
оздоровчих територій відбувається за умов 
використання певних організаційних форм. 
У цьому випадку найбільш доцільною фор-
мою реалізації Стратегії є розробка цільо-
вих комплексних програм відповідних рівнів: 
державної, регіональної (обласної), локаль-
ної (конкретної курортно-оздоровчої терито-
рії) [1, с. 82]. 

Програма дає можливість застосувати 
комплексний і взаємоузгоджений підхід до 
вирішення завдань різних рівнів, визначення 
характеру, масштабу, сфери прояву, термі-
ну, а також фінансових і ресурсних потреб 
на її реалізацію. У межах одного програмно-
го документа узгоджується виконання за-
вдань на рівні координації дій між виконав-
цями, ресурсним, матеріальним і фінансо-
вим забезпеченням, термінами реалізації, 
різними управлінськими рівнями в рамках 
окремих підпрограм та у їх взаємному поєд-
нанні. 

Водночас на підвищену увагу заслугову-
ють й інші форми реалізації Стратегії, зок-
рема, її окремих положень, такі як: проекти, 
гранти, спеціальні економічні зони рекреа-
ційного типу тощо. Вони дають можливість 
спрямовувати зусилля на вирішення ключо-
вих питань і особливо важливих завдань, 
здійснити прорив в окремих напрямах. 

IV. Висновки 
За існуючих концептуальних підходів до 

санаторно-курортного оздоровлення насе-
лення, відповідно до яких курортно-оздоров-
чий процес розглядається відокремлено від 
курортно-оздоровчої території, стратегії роз-
витку санаторно-курортної галузі та курорт-
но-оздоровчої території не узгоджуються, і в 
перспективі таке узгодження не передбача-
ється. 

За цих обставин розробка прогнозів і 
планів розвитку санаторно-курортного оздо-
ровлення без урахування перспектив розви-

тку територіально-господарського комплек-
су курортно-оздоровчої території та їх взає-
мної узгодженості й інтеграції не забезпечу-
ватиме бажаного прогнозованого рівня роз-
витку курортного оздоровлення. Тільки ком-
плексний підхід у процесі розробки стратегії 
та програмних положень розвитку санатор-
но-курортної сфери дасть можливість про-
ведення кардинальних змін з метою забез-
печення реформування галузі та розвитку 
курортно-оздоровчої території. 

Доцільно поєднати ці два завдання в 
єдиному стратегічному документі – Стратегії 
розвитку курортно-оздоровчих територій. 

Стратегія розвитку курортно-оздоровчих 
територій має базуватися на таких постула-
тах: поглибленому і розширеному тракту-
ванні суті стійкого розвитку через доповнен-
ня його соціогуманітарними та соціомедич-
ними складовими; представленні курортно-
оздоровчої території як структури, що скла-
дається із курортно-оздоровчої екосоціосис-
теми і виробничих та інфраструктурних га-
лузей; ієрархічності структури курортно-
оздоровчої території, за якої розвиток виро-
бничих та інфраструктурних галузей підпо-
рядковується законам розвитку курортно-
оздоровчої екосоціосистеми; платності при-
родокористування; комплексності розвитку 
курортно-оздоровчої території; дії закону 
порівняльних переваг при формуванні стра-
тегії розвитку курортно-оздоровчої терито-
рії; використанні назви курорту як бренду на 
ринку курортних послуг. Бренд передбачає 
(відображає) рівень і структуру курортних 
послуг (його розширений стандарт), компле-
ксний курортно-оздоровчий продукт.  
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