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ПОТЕНЦІАЛ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ  

 

Сучасне суспільство все більше піклується про зміцнення та охорону свого 

здоров’я. Високий потенціал фізичної та розумової діяльності людей є 

безпосередньою передумовою повноцінного життя. Лікувально-оздоровчий 

туризм даєзмогу в комфортних і невимушенихумовахпідтримувати стан здоров’я 

у належномустані, тому йогорозвитокостанніми роками є вкрайдинамічним як на 

вітчизняному, так і на міжнародномутуристичних ринках. 

Постійнозростаючаконкуренція в 

сферітуристськихпослугвимагаєрозвиткуновихвидів туризму в світі та 

Українізокрема. На Заході попит на лікувально-оздоровчийвідпочинок, що є 

всесезонним турпродуктом, настільки великий, 

щобагатокраїнбулизмушеніпереглянути свою політику в галузі туризму. 

Загальносвітова мода на здоровийзовнішнійвиглядпоступовоохоплюєУкраїну: за 

останні десять роківвітчизнянийринокоздоровчого закордонного туризму 

зрісмайже на третину. З огляду на те, щоУкраїнамає один 

ізнайкращихприроднихлікувально-оздоровчихпотенціалів у Європі, 

питаннявдосконалення санаторно-курортного комплексу стає одним з 

найпріоритетнішихнапряміврозвиткувітчизняного туризму, 

зокремайоголікувально-оздоровчого виду, щопризводить до поповнення бюджету 

і зміцненнядержавноїекономіки в цілому. Значнийвнесок у дослідження проблем 

розвитку і функціонуваннясферитуристично-рекреаційнихпослуг та лікувально-

оздоровчого туризму зробилитаківідомізарубіжні та вітчизнянівчені, як: 

Л.Г.Агафонов, О.О.Бейдик, Б.І.Вихристенко, І.П.Гаврилишин, Б.І.Герасименко, 

Л.С.Гринів, П.В.Гудзь, В.Г.Гуляєв, А.П.Дурович, М.І.Долішній, В.К.Євдокименко, 

Г.А.Карпова, Г.В.Казачковська, В.Д.Калитюк, В.І.Карсєкін, В.А.Квартальнов, 

В.Ф.Кифяк, Н.Й.Коніщева, В.С.Кравців, Н.Н.Кузнєцова, О.О.Любіцева, 



М.П.Мальська, В.К.Мамутов, В.І.Цибух та ін. У їхпрацяхрозглядається як 

тематика розвитку санаторно-курортноїгалузі у цілому, так і 

аналізуютьсяокреміаспектифункціонування таких інституційно-

територіальнихутворень, якими є туристично-

рекреаційнікомплекси.Процесстановлення та розвиткулікувально-оздоровчого 

туризму в Українійшовпаралельно з європейським.Вінбувпослідовним, хоча й не 

рівномірним за часом. Історіястановлення та розвиткурекреаціїлікувально-

оздоровчого туризму в Українісвідчить про те, що в 

ційсферінагромадженовеличезнийдосвідфункціонування, а 

сучаснанезалежнаУкраїнаотрималавеликуматеріальну і науковуспадщину в 

галузілікувального туризму, і цемаєстати вагомимчинникомоздоровленнянації, 

бути стратегічним і економічним ресурсом України на міжнародному ринку. 

Для розвиткулікувально-оздоровчого туризму в Україні, 

якийнасампередпов’язанийіздіяльністюкурортів, необхідноюумовою є наявність 

низки факторів: багаті та різноманітніприродніресурси (гористийрельєф, 

морськеузбережжя, м’якийклімат, велика кількістьмінеральних та 

термальнихджерел); розвитокінфраструктури, здатної у 

повномуобсязізадовольнити потреби споживача; внутрішняполітична та 

економічнастабілізація.Дослідження стану санаторно-курортноїгалузіпідтверджує, 

що вона прямо впливає на розвитоктуристичноїдіяльностіУкраїни. На 

сучасномуетапі, на жаль, їїохопилинегативнітенденції, 

якінасампередспричиненівідсутністюефективноїкомплексноїсистемиуправлінняту

ристичноюгалуззюУкраїни та загальнимзниженнямплатоспроможногопопиту на 

національнийтуристичний продукт. За таких умовстратегічною метою політики у 

галузі туризму та санаторно-курортного комплексу є 

впровадженняефективнихметодівуправліннягалуззю, якібудутьспрямовані на 

підвищенняякостівсіхвидівтуристичнихпослуг та їхконкурентоспроможності як на 

вітчизняному, так і на світовомутуристичних ринках.  Медичний та лікувально-



оздоровчий туризм в Україні розвиваються під впливом низки політичних та 

економічних факторів, що зумовлені трансформаційними процесами, які 

відбуваються в країні. З одного боку, вони сприяли активному розвитку 

українського туристичного ринку й швидкому зростанню частки виїзного 

туризму, з іншого – економічна криза негативно вплинула на формування 

туристичної галузі та її інфраструктури, відсутня впевненість у повноцінній 

реалізації стратегічних планів у цій сфері. У статті визначені фактори, які 

здійснюють ключовий вплив на туристичну галузь в Україні, зокрема приділено 

увагу важливості розвитку інфраструктури, необхідності завершення медичної 

реформи, як засади функціонування медичного та лікувально-оздоровчого 

туризму. Обґрунтовано необхідність впровадження сервісного управління в 

кожному сегменті туристичної галузі як найважливішої умови підвищення 

конкурентоспроможності туристичної галузі Україні та її окремих суб’єктів на 

європейському та світовому ринках і, в підсумку, успішного залучення іноземних 

туристів.Наша держава маєзначнийприроднийпотенціал для розвиткуцієїгалузі. З 

огляду на те, щоУкраїнамає один 

ізнайкращихприроднихлікувальнооздоровчихпотенціалів у Європі, 

питаннявдосконалення санаторно-курортного комплексу стає одним 

ізнайпріоритетнішихнапряміврозвитку туризму, що приводить до поповнення 

бюджету і зміцненнядержавноїекономіки в цілому. 
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