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У статті розглянуто основні аспекти сана-
торно-курортного господарства Одеського 
регіону, тенденції розвитку, особливості 
діяльності спеціалізованих закладів розміщу-
вання. Основна концентрація спеціалізова-
них закладів лікувального напряму розміщена 
у приморській частині Одеської області. 
Загальний тренд санаторно-курортного 
комплексу пов’язаний зі скороченням мережі 
закладів, що пов’язано з економічними труд-
нощами, залученням необхідних ресурсів 
для операційної діяльності підприємств, 
падінням якості надання послуг. Найбільша 
частка доходів підприємств санаторно-
курортного господарства пов’язана з реа-
лізацією путівок. Спостерігається скоро-
чення медичного персоналу, що пов’язане 
також із закриттям частини закладів 
санаторно-курортної сфери. Запропо-
новано активізацію державної та регіо- 
нальної підтримки цієї сфери, програм із 
залучення інвесторів, державно-приват- 
ного партнерства.
Ключові слова: санаторно-курортне гос-
подарство, спеціалізовані засоби розміщу-
вання, Одеська область, бальнеологічні 
ресурси, курорт.

В статье рассмотрены основные аспекты 
санаторно-курортного хозяйства Одес-
ского региона, тенденции развития, особен-
ности деятельности специализированных 
учреждений размещения. Основная концен-
трация специализированных учреждений 
лечебного направления размещена в при-
морской части Одесской области. Общий 
тренд санаторно-курортного комплекса 
связан с сокращением сети учреждений, что 
связано с экономическими трудностями, 
привлечением необходимых ресурсов для 
операционной деятельности предприятий, 
падением качества предоставления услуг. 
Наибольшая доля доходов предприятий 
санаторно-курортного хозяйства связана с 
реализацией путевок. Наблюдается сокра-
щение медицинского персонала, что свя-
зано также с закрытием части учреждений 
санаторно-курортной сферы. Предложена 
активизация государственной и региональ-
ной поддержки этой сферы, программ по 
привлечению инвесторов, государственно-
частного партнерства.
Ключевые слова: санаторно-курортное 
хозяйство, специализированные средства 
размещения, Одесская область, бальнеоло-
гические ресурсы, курорт.

The main aspects of the health and medical economy of the Odessa region, development trends, and features of the activity of specialized accommoda-
tion establishments are considered in this article. The main concentration of specialized accommodation establishments is located in the coastal part 
of Odessa region. During the period 2011–2017, the number of establishments decreased by 40% (spa hotels and holiday centers with treatment), and 
holiday centers decreased by 85%. The general trend of the health and medical complex is associated with the reduction of the network of institutions, 
which is associated with economic difficulties, the attraction of the necessary resources for the operational activities of enterprises, the decline in the 
quality of services. There was a decrease in the number of foreign consumers of health services. Their number decreased by 20 thousand people or 
45% (2017 to 2011). Loss of consumers of health and medical sphere leads to a deterioration of their infrastructure, lagging behind in its development 
of health tourism markets in Europe. The number of Ukrainian citizens decreased by only 5%, but most of them was in holiday centers, the number of 
which also decreased the most. The largest share of income of spa hotel enterprises is related to the sale of vouchers, which are mainly sent by regional 
departments of the Ministry of Social Policy of Ukraine. The share of revenues from the provision of services for the sale of rooms for commercial con-
sumers, additional services that may be for outsiders has decreased. There is a reduction in medical staff, which is also associated with the closure of 
establishes. It is necessary to improve the register of natural resources, estimating of infrastructure, involvement of specialists in product promotion of 
the health and medical sphere, support and continuous training of medical staff, entry into markets of potential consumers abroad, and development of 
effective programs of regional development of health and medical sphere of Odessa region, attracting private capital, promoting public-private coopera-
tion in health tourism.
Key words: health and medical economy, specialized accommodation establishments, Odesa region, baleological resources, resort.

Постановка проблеми. Розвиток лікувально-
оздоровчого туризму та санаторно-курортного гос-
подарства Одеського регіону має тривалий період. 
Із середини ХІХ століття узбережжя навколо 
Одеси, лиманів є курортними місцевостями, а 
створення курорту Куяльник сприяло активному 
розвитку санаторно-курортної сфери. Трансфор-
мація санаторно-курортного господарства, що має 
«елітарний» етап до розпаду Російської імперії, 
радянський період формування державної струк-
тури управління, фінансування та розподілу путі-
вок до підприємств санаторно-курортного госпо-
дарства впливають на діяльність закладів навіть 
після розпаду СРСР, переходу на ринкові відно-
сини. Перехід на ринкові механізми, скорочення 
фінансової підтримки закладів, криза санаторно-
курортної сфери негативно вплинули на діяльність 

підприємств, супутньої інфраструктури, потреби 
споживачів, їх мотиваційні аспекти відпочинку у 
закладах санаторно-курортної сфери.

Подальші структурі зміни щодо запобігання 
негативним тенденціям у санаторно-курорт-
ній сфері потребують детального дослідження 
у фокусі економічних та фінансових проблем 
закладів, можливостей модернізації матеріально-
технічної бази, планування розвитку курортів та 
курортних місцевостей, пошуку можливостей для 
виходу на регіональні ринки Європейського турис-
тичного ринку, залучення крупних операторів у 
сфері лікувального туризму, активного розвитку 
державно-приватного партнерства та залучення 
інвестицій за одночасної державної підтримки для 
зниження ризиків політичного, економічного, пра-
вового характеру для інвесторів.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання теоретизації санаторно-курортного комп-
лексу розглядається в роботах низки українських 
учених. Н.І. Ведмідь розроблює підходи до типіза-
ції закладів санаторно-курортної сфери [1], пара-
метри розвитку закладів за економічними, соці-
альними та медичними показниками [2], критерії 
сегментації ринку санаторно-курортних та оздо-
ровчих послуг (географічні, демографічні, соці-
ально-економічні, психографічні, поведінкові) [3], 
а також пропонує методику сегментації споживачів 
послуг санаторно-курортного комплексу, що вклю-
чає критерії сегментування ринку та психографічні 
типи споживачів (наслідувачі, кар’єристи, гедо-
ністи тощо) [4].

Ключовою розробкою Н.І. Ведмідь є концепція 
сервісного управління санаторно-курортними під-
приємствами, метою якої є задоволення потреб спо-
живачів та інтересів персоналу підприємств, налаго-
дження ефективної сервісної діяльності, досягнення 
економічних та соціальних результатів [4; 5].

Питання вивчення трудових ресурсів, вплив на 
якість надання послуг санаторно-курортними підпри-
ємствами розглядається у роботах Н.В. Нєчевої [6; 7].

Тенденції розвитку санаторно-курортної галузі 
розглядаються у роботах Н.О. Коваленко [8; 9], 
фінансово-економічних показників галузі – у роботі 
Г.П. Костенко) [10].

Регіональний аспект розвитку санаторно-
курортної галузі Одеської області розглядається 
у роботі Р.В. Кремень, Е.М. Каражия [11], де ана-
лізуються питання проблеми розвитку санаторно-
курортного комплексу, серед яких слід назвати 
застарілу матеріально-технічну базу, недоліки 
державного регулювання сегменту санаторно-
курортного відпочинку та оздоровчого туризму.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз 
тенденцій розвитку санаторно-курортного комп-
лексу Одеської області, особливості діяльності 
санаторно-курортних та оздоровчих закладів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Одеський регіон має значний природно-рекреацій-
ний потенціал для розвитку санаторно-курортного 

комплексу, лікувально-оздоровчого туризму, ліку-
вально-оздоровчої та спортивної рекреації.

Важливою природно-рекреаційною складо-
вою частиною залишаються комфортні кліма-
тичні умови з тривалістю сонячного сяйва від 
2 120 годин на півночі області до 2 339 годин на 
півдні, у теплий період року – близько 1 678 годин 
на Чорноморському узбережжі [12].

Санаторно-курортний комплекс регіону скла-
дається з трьох курортно-рекреаційних районів, 
а саме Одеського, Білгород-Дністровського та 
Татарбунарського. Головними природно-рекреа-
ційними ресурсами цих районів є пляжні у комп-
лексі з комфортними кліматичними умовами у 
період літньої рекреації, а також розміщення на 
узбережжі Чорного моря (табл. 1).

Мережа закладів санаторно-курортної сфери 
Одеського регіону має загальну тенденцію до 
скорочення їх кількості (рис. 1). Так, порівняно з 
1990 роком кількість санаторіїв та пансіонатів з 
лікуванням скоротилась майже на 40% (43 заклади 
у 1990 році, 27 закладів у 2017 році), санато-
ріїв-профілакторіїв – майже на 85% (19 закладів 
у 1990 році, 3 заклади у 2017 році), будинків та 
пансіонатів відпочинку – на 60% (15 закладів у 
1990 році, 6 – у 2017 році) [23].

Такі зміни відбулись, на думку В.В. Гуменюка, 
через скорочення державного фінансування 
закладів санаторно-курортної сфери в умовах 
конкурентного ринкового середовища, зниження 
фінансового потенціалу профспілкових організа-
цій в оздоровленні працівників, приватизаційних 
процесів, проблем самофінансування відтворення 
ресурсно-майнового потенціалу підприємств, 
диференціації добробуту різних верств населення 
та вікових груп, уповільнення соціальних гарантій 
держави щодо оздоровлення відповідно до наяв-
них потреб споживачів [14].

Н.О. Коваленко зазначає, що причинами скоро-
чення мережі закладів санаторно-курортної сфери 
також є неефективне управління, фінансування за 
залишковим принципом, перехід із державного до 
відомчого управління [9].

Таблиця 1
Пляжні ресурси Одеської області

Курортні райони, 
адміністративні одиниці

Загальна 
довжина  

берега, км

Довжина пляжів, км Береги 
іншого 

призначення, 
км

придатні  
для рекреації

вибірково 
придатні непридатні

Лиманський район 52 30 4 15 3
Одеса 44 35 – – 9
Овідіопольський район 28 18 3 5 2
Білгород-Дністровський район 46 36 3 5 2
Татарбунарський район 118 56 11 49 2
Кілійський район 106 – – 50 56
Разом по області 394 175 21 124 74

Джерело: [8]
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За 2011–2017 роки знизились показники кіль-
кості розміщених осіб у закладах санаторно-
курортного господарства на 8,8 тис. осіб, а також 
середнє заповнення місць (95,61% у 2017 році по 
відношенню до 2011 року).

Аналіз показників за закладами розміщення 
щодо порівняння 2011 та 2017 років виявив ско-
рочення кількості обслугованих осіб закладами 
санаторно-курортного господарства області, за 
винятком баз та інших закладів відпочинку, де від-
булося зростання на 114%. Найбільш негативні 
процеси спостерігаються з обслуговування інозем-
них громадян. Абсолютне скорочення характерне 
для санаторіїв-профілакторіїв та будинків і пансіо-
натів відпочинку, що склало 17% та 5% у 2017 році 
від показника 2011 року (табл. 2).

Такі негативні показники зниження кількості 
споживачів, зокрема іноземців, пов’язані з висо-
кою ціною послуг, а також втратою конкурентних 
переваг відносно інших ринків лікувально-оздо-
ровчого туризму (Румунія, Чехія, Угорщина, Бол-
гарія). Більшість іноземних споживачів послуг 
санаторно-курортного господарства прибували з 
Молдови, Білорусі, Росії. Питання залучення спо-
живачів, передусім з країн ЄС, пов’язане з право-
вою сферою та регуляторними аспектами. У кра-
їнах ЄС введено в дію низку законодавчих актів, 
пов’язаних із транскордонною мобільністю у сфері 
оздоровлення (Постанова ЄС «883/2004 про коор-
динацію дій щодо введення до національного зако-
нодавства системи соціального захисту; Дирек-
тива 2011/24EU «Про застосування прав пацієнтів 
у транскордонній охороні здоров’я») [25; 26]. Ця 
Директива дає змогу споживачам однієї з країн ЄС 
отримувати послуги лікувального туризму завдяки 

гармонізації законодавчих питань, обслугову-
ванню, безпеці та якості надання послуг у будь-
якій країні ЄС.

Наприклад, у Румунії для подолання негатив-
них тенденцій у санаторно-курортній сфері роз-
роблено план розвитку лікувально-оздоровчого 
туризму, що передбачає гармонізацію норматив-
ної бази, покращення лікувальної бази та підви-
щення кваліфікації персоналу, кластерний підхід 
до розвитку курортів за активної маркетингової 
підтримки [24; 27].

Основною складовою частиною доходів підпри-
ємств санаторно-курортного господарства зали-
шається реалізація путівок, частка яких зросла у 
2017 році, склавши 83,85% від усіх наданих послуг 
(у 2011 році – 80,76%) (табл. 3).

Серед закладів санаторно-курортної сфери 
найбільший обсяг доходів мають санаторії та 
пансіонати з лікуванням (у 2011 році вони ста-
новили 65,6% усіх доходів, у 2017 році – 71,5%), 
найбільший обсяг доходів від продажу номерів – 
бази та інші заклади відпочинку (у 2011 році вони 
становили 57,3%, у 2017 році – 68,2%) [15; 21]. 
Доходи від реалізації путівок за закладами роз-
поділені таким чином: у 2011 році на санаторії та 
пансіонати з лікуванням припадали 72,4%, бази та  
інші заклади відпочинку – 18,04%, санаторії-про-
філакторії – 7,49%, будинки та пансіонати від-
починку – 2,02%. У 2017 році частка доходів від 
реалізації путівко зросла щодо санаторіїв та пансі-
онатів з лікуванням, склавши 80,8%, скоротилась 
щодо баз та інших закладів відпочинку, склавши 
10,9%, щодо санаторіїв-профілакторіїв вона ста-
новила 7,7%, щодо будинків та пансіонатів від-
починку – 0,5%.

Рис. 1. Кількість закладів розміщення санаторно-курортного комплексу Одеської області
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Розподіл доходів від надання додаткових послуг 
у 2011 та 2017 роках характеризується зниженням 
частки доходів за різними типами закладів: санато-
рії-профілакторії мали у 2011 році 71,7%, у 2017 році 
показник скоротився до 50,3%; зростання частки 
доходів серед санаторіїв-профілакторіїв у 2011 році 
склало 20,4%, а у 2017 році – 30,7%; будинків та 
пансіонатів відпочинку – 2,5% у 2011 році, 8,6% у 
2017 році, баз та інших закладів відпочинку – з 5,3% 
у 2011 році до 10,4% у 2017 році.

Середня місткість закладів санаторно- 
курортної сфери складає 196,3 місць (ліжок) 
за середньої тривалості перебування 15 днів  
(у готелях та аналогічних закладах розміщування – 
2,6 дні) [21].

Середня вартість перебування у закладах 
санаторно-курортної сфери складала у 2017 році 
317,9 грн. (у готелях та аналогічних засобах розмі-

щення – 990,6 грн.), що пов’язане з більшою три-
валістю перебування [21].

Важливим аспектом діяльності спеціалізова-
них засобів розміщування є лікування та оздо-
ровлення з використанням не тільки кліматичних 
умов, але й бальнеологічних ресурсів, відповід-
ної бальнеотехніки для використання лікуваль-
них грязей та мінеральної води, що розміщена в 
Одеському регіоні. В межах території Одеської 
області розташовано кілька провінцій з мінераль-
ними водами: азотні різного іонного складу (тер-
мальні), хлоридні, натрієві і кальцієво-натрієві 
розташовані в центральній частині області, на 
півночі – сульфатні різного катіонного складу та 
гідрокарбонатно-сульфатно-хлоридні натрієві, у 
південній частині – метанові та азотно-метанові 
(гідрокарбонатно-хлоридні натрієві, кальцієві та 
магнієво-кальцієві) (табл. 4).

Таблиця 2
Показники кількості обслуговуваних приїжджих закладами санаторно-курортного господарства 

Одеської області у 2011 та 2017 роках [15; 21]

Спеціалізовані 
заклади розміщення

Кількість обслугованих громадян 
України, осіб

Кількість обслуговуваних іноземних 
громадян, осіб

2011  
рік

2017  
рік

відхилення 2011  
рік

2017  
рік

Відхилення

абсолютне відносне, 
% абсолютне відносне, 

%
Санаторії і пансіонати 
з лікуванням 82 913 74 900 -8 013 90,34 16 391 8 809 -7 582 53,74

Санаторії-
профілакторії 16 297 8 379 -7 918 51,41 1 993 348 -1 645 17,46

Будинки й пансіонати 
відпочинку 15 020 5 711 -9 309 38,02 4 955 249 -4 706 5,02

Бази та інші заклади 
відпочинку 109 905 125 575 15 670 114,26 21 206 15 098 -6 108 71,19

Всього 224 135 214 565 -9 570 95,73 44 545 24 504 -20 041 55,0

Таблиця 3
Розподіл доходів спеціалізованих засобів розміщення в Одеській області  

у 2011 та 2017 роках, млн. грн. [15; 21]

Спеціалізовані 
засоби 

розміщування

Доходи від наданих 
послуг, тис. грн.

Зокрема

доходи від продажу 
номерів

доходи  
від реалізації 

путівок
доходи від надання 
додаткових послуг

2011 рік 2017 рік 2011 рік 2017 рік 2011 рік 2017 рік 2011 рік 2017 рік
Санаторії  
і пансіонати  
з лікуванням

193,72 334,35 4,24 4,22 172,64 316,8 16,8 13,32

Санаторії-
профілакторії 26,67 40,77 4,01 2,4 17,86 30,18 4,79 8,12

Будинки й пансіонати 
відпочинку 11,34 13,15 5,9 8,6 4,8 2,18 0,58 2,28

Бази та інші заклади 
відпочинку 79,15 163,1 19,09 33,6 43,01 42,73 1,2 2,75

Всього 295,1 467,3 33,2 48,9 238,36 391,9 23,48 26,49
Частка від доходів 
від наданих послуг, 
%

100,00 100,0 11,28 10,5 80,76 83,85 7,95 5,67
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Цей тип мінеральних вод об’єднують у групу 
мінеральних вод без специфічних компонентів та 
властивостей. Метанові та азотно-метанові хло-
ридно-гідрокарбонатні натрієві води з мінералі-
зацією 3,0 г/дм3 поширені в районі курортів Сергі-
ївка, Затока та Приморське. Розташовані вони на 
глибині 200–300 м у вапнякових породах.

На території Одеської області поширені мулові 
сульфідні лікувальні грязі приморського підтипу, 
які використовуються для лікувальних цілей у 
вигляді ванн, аплікацій тощо. Родовища лікуваль-
них грязей переважно приурочено до лиманів та 
озер Дунай-Дністровської групи (табл. 5).

Обслуговування та проведення лікувальних 
процедур забезпечуються кваліфікованим пер-
соналом, зокрема лікарями, середнім медичним 
персоналом. В Одеському регіоні за останній 
період спостерігається на фоні скорочення кіль-
кості закладів санаторно-курортного господарства 
скорочення середньооблікової кількості медич-
ного персоналу (дані з персоналу у статистичному 
звіті Держстату України відсутні) (табл. 6).

За 2010–2016 роки середньооблікова кількість 
лікарів скоротилась на 77,52% (100 осіб у серед-
ньому), середнього медичного персоналу – на 
75,17 (290 осіб).

Окремим напрямом є розміщування та оздо-
ровлення дітей у спеціалізованих закладах сана-
торно-курортного господарства. За 2000–2018 роки 

спостерігався період відносного зростання у 
2000–2004 роках, проте загалом характерний 
тренд до скорочення кількості закладів та дітей, 
що обслуговувались у закладах санаторно-курорт-
ної сфери (табл. 7) [23].

Таблиця 7
Динаміка кількості спеціалізованих засобів 

розміщення для дітей в Одеській області [23]

Період
Кількість закладів Кількість дітей

одиниць % до 2000 
року осіб % до 2000 

року
2000 42 100,00 24 457 100,00
2002 51 121,43 35 537 145,30
2004 49 116,67 37 632 153,87
2006 47 111,90 32 610 133,34
2008 46 109,52 33 004 134,95
2011 35 83,33 21 363 87,35
2013 52 123,81 37 431 153,05
2014 44 104,76 30 983 126,68
2015 22 52,38 13 854 56,65
2016 25 59,52 19 997 81,76
2017 21 50,00 16 621 67,96
2018 15 35,71 16 784 68,63

Якщо у 2000 році заклади оздоровлення скла-
дали 42 одиниці за загальної кількості 406, то у 
2018 році – лише 15 закладів, що складає лише 

Таблиця 4
Родовища лікувальних мінеральних вод в Одеській області [12]

Найменування та розташування родовища
Експлуатаційні 

запаси мінеральних 
вод, м3/добу

Видобуток, 
м3/добу Призначення

Лікувальні води без специфічних компонентів та властивостей
Одеське-2, м. Одеса 2 272,0 396,0 Лікувальні питні

Куяльницьке, 13 км на північ від Одеси
834,0 31,0 Лікувальні питні
551,0 139,3 Бальнеологічні

Сергіївське, 18 км на південь від  
Білгорода-Дністровського 354,0 н. в. Лікувальні питні

Бромні лікувальні води
Одеське-1 173,0 н. в. Бальнеологічні
Сергіївське 375,0 н. в. Бальнеологічні
Кароліно-Бугазьке 1 800,0 н. в. Бальнеологічні

Таблиця 5
Лікувальні грязі Одеського регіону [12]

Назва водного об’єкта Площа грязьо-
вих покладів, км2

Середня потуж-
ність шару грязі, м

Максимальна потуж- 
ність шару грязі, м

Балансові 
запаси грязі, м3

Тилігульський лиман 48,1 0,48 0,8 11 200 000
Куяльницький лиман 53 0,45 1,0 15 300 000
Хаджибейський лиман 76,8 0,37 0,7 11 000 000
Будацький лиман 19,37 0,52 1,1 4 190 000
Бурнас оз. – 0,1 0,6 3 200 000
Алібей оз. – 0,1 0,6 16 900 000
Шагани оз. – 0,1 1,2 14 600 000
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35% від показника 2000 року. Кількість розміщених 
дітей у спеціалізованих закладах склала у 2000 році 
24,45 тис., у 2018 році – лише 16,78 тис. осіб, що 
становить 68% від показника 2000 року (табл. 7).

Серед адміністративних одиниць області най-
більша кількість спеціалізованих закладів знахо-
диться в Одесі (4 заклади), Білгороді-Дністров-
ському (7 закладів), по 1 засобу розміщення є у 
Березівському, Кілійському, Овідіопольському, 
Татарбунарському районах [28].

Загалом показники діяльності закладів сана-
торно-курортного господарства свідчать про нега-
тивну тенденцію. Концепція розвитку санаторно-
курортної галузі України, схвалена у 2003 році, 
кардинально не змінила ситуацію. Такі проблеми, 
як недосконалі механізми комплексного розвитку 
курортних територій, зношеність основних фондів, 
відсутність інвестицій, низький рівень управління та 
неефективного маркетингу, низький рівень якості 
обслуговування, залишаються актуальними [29].

Прийнята Стратегія розвитку туризму та курор-
тів на період до 2026 року передбачає системне 
підвищення якості інфраструктури курортів та 
рекреаційних територій шляхом комплексної про-
грами поетапного вдосконалення матеріально-тех-
нічної бази з використанням кластерних моделей, 
державно-приватного партнерства та соціального 
замовлення [32].

Обидві стратегії відзначають необхідність 
модернізації матеріально-технічної бази, ство-
рення умов для залучення інвестицій на основі 
державно-приватного партнерства.

Втрата чинності Постанови КМУ «Про затвер-
дження переліку населених пунктів, віднесених 
до курортних» № 1576 спричиняє низку проблем, 
зокрема питань забудови курортів, створення 
округів санітарної охорони лікувальних ресурсів 
[30; 31].

Регіональна програма розвитку туризму й 
курортів Одеської області передбачає розви-
ток точковий, а саме розвиток курортів Сергіївка, 

Таблиця 6
Середньооблікова кількість працівників спеціалізованих засобів розміщування  

в Одеському регіоні, 2010–2016 роки, осіб [15–20; 22]

Показник Роки Відхилення, 2016 року 
до 2010 року

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 абсолютне відносне, %
Середньооблікова кількість 
лікарів 445 410 392 416 391 332 345 -100 77,52

Середньооблікова кількість 
середнього медичного 
персоналу

1 168 1 014 1 070 1 050 930 917 878 -290 75,17

Середньооблікова кількість 
позаштатних працівників* н/д 594 483 490 436 401 514 -80 86,53

Середньооблікова кількість 
штатних працівників 8 129 6 744 6 851 6 569 4 287 5 515 5 456 -2 673 67,11

* показники відхилення розраховані відносно 2011 року

Куяльник, а також вжиття заходів з інвентаризації, 
паспортизації та створення електронного реєстру 
природних лікувальних ресурсів [33]. У програмі 
відсутнє загальне бачення розвитку санаторно-
курортного господарства, що потребує визначення 
ключових напрямів з огляду на національні про-
грами розвитку туризму й курортів.

Висновки з проведеного дослідження. Нега-
тивні тенденції у сфері санаторно-курортного гос-
подарства накопичувались впродовж тривалого 
періоду. Розпад СРСР, перехід на ринкові підходи 
в роботі підприємств, перебування в конкурент-
ному середовищі на регіональному ринку України 
не вплинули кардинально на зміни у фінансовому 
забезпеченні, підтримці щодо модернізації закла-
дів санаторно-курортної сфери. Хронічне недофі-
нансування, втрата споживачів послуг призводять 
до погіршення матеріально-технічної бази, відста-
вання у розвитку лікувально-оздоровчого туризму 
регіональних ринків у Європі. Відірваність від 
маркетингових інструментів просування продукту 
санаторно-курортного господарства поглиблює, з 
одного боку, економічні проблеми в операційній 
діяльності закладів, з іншого боку, втрату потен-
ційних комерційних споживачів, що можуть бути 
залучені через мережу підприємств туристичної 
сфери та забезпечувати підприємства доходами. 
Розвиток санаторно-курортної сфери неодмінно 
має бути пов’язаний із заходами законотворчого 
характеру, системою фінансування підприємств, 
створенням умов для залучення інвестицій. Три-
валі негативні тенденції лише будуть призводити 
до скорочення кількості закладів, втрати кваліфі-
кованих кадрів, погіршення матеріально-технічної 
бази. Необхідно вдосконалити реєстр лікуваль-
них ресурсів, оцінку матеріально-технічної бази, 
залучення фахівців щодо просування продукту 
санаторно-курортної сфери, підтримку та постійне 
навчання медичного персоналу, вихід на ринки 
потенційних споживачів за кордоном, а також роз-
роблення дієвої програми регіонального розви-
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тку санаторно-курортної сфери Одеської області, 
залучення приватного капіталу, сприяння дер-
жавно-приватному співробітництву у галузі.
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