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Кількість закладів 

Г. В. Буслаева 
старший викладач кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту 

СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ САНАТОРНО- КУРОРТНОЇ СФЕРИ В 
ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Одеська область має вигідне географічне розташування, пов’язане 
перш за все з приморським положенням, що сприяє розвитку рекреаційної 
сфери, та має найрізноманітніші природно-рекреаційні ресурси, на базі 
яких функціонують санаторно-курортні заклади (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Рис. 1. Кількість санаторно-курортних і оздоровчих закладів в Одеській 
області за 2009-2013 роки (побудовано автором на підставі джерела [1]) 

Мережа санаторно-курортних і оздоровчих закладів Одеської області у 
2013 році налічувала 432 суб’єкти господарювання, з яких — 28 санаторіїв 
(з них 8 дитячих), 10 санаторіїв- профілакторіїв, 9 будинків та пансіонатів 
відпочинку, 385 баз та інших закладів відпочинку, включно з дитячим 
центром [З, с. 7]. 

Показники щодо функціонування санаторно-курортних і оздоровчих 
закладів в Одеській області в останні роки мають тенденцію до зниження. 
Так, у 2013 р. у спеціалізованих засобах розміщування — юридичних 
особах розміщалось 202375 осіб, що на 9,97 % (на 22416 осіб) менше, ніж у 
2012 p., а у спеціалізованих засобах розміщування-фізичних особах — 
підприємцях 
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— 70005 осіб, що на 5,31 % (на 3930 осіб) менше, ніж у 2012 році [2, 3]. 
Із загальної кількості розміщених осіб у 2013 році найбільше розміщено 

у санаторно-курортних і оздоровчих закладах — спеціалізованих засобах 
розміщування, розташованих на території м. Одеси, Білгород-
Дністровської міської ради, Кілійського, Тарутинського та 
Овідіопольського районів. 

У спеціалізованих засобах розміщування — юридичних особах області 
за звітний період розміщено 12110 осіб, постраждалих внаслідок аварії на 
Чорнобильській АЕС, що становило 5,98 % від загальної кількості 
розміщених, з яких переважна більшість (76,99 %) розміщена у санаторіях. 

За 2013 рік кількість дітей у віці до 17 років, які перебували у 
спеціалізованих засобах розміщування — юридичних особах, в Одеській 
області становить 60256 осіб, що на 4,71 % (на 2979 осіб) менше, ніж у 2012 
році, а у спеціалізованих засобах розміщування — фізичних особах-
підприємцях — 13728 осіб, що на 6,07 % (на 888 осіб) менше, ніж у 2012 
році. 

У 2013 році із загальної кількості розміщених у санаторно- курортних 
закладах Одеської області 60,29 % (122018 осіб) розміщено у червні-серпні 
2013 року, що показує, що більша кількість відпочиваючих в області 
приїжджає у літній період. 

Обслуговано іноземців по містах та районах області за звітний період у 
спеціалізованих засобах розміщування — юридичних особах 31609 осіб, що 
на 10,61 % (на 3753 осіб) менше, ніж у 2012 році, а у спеціалізованих 
засобах розміщування — фізичних особах-підприємцях — 23413 осіб, що на 
11,02 % (на 2900 осіб) менше, ніж у 2012 році. Найбільша питома вага 
іноземців припала на громадян із країн СНД, а саме: громадян Молдови, 
Російської Федерації та Білорусі. 

На сьогодні функціонування даних закладів не можна назвати 
ефективним через низку причин, що роблять галузь 
неконкурентоспроможною, тому існує об’єктивна необхідність у зміні 
пріоритетів управління та приведення галузі до європейських стандартів. 

Основними причинами такого стану є: відсутність коштів на 
експлуатацію закладів; неплатоспроможність населення оплачувати 
відпочинок у санаторно-курортних закладах; зниження якості санаторно-
курортних послуг; відсутність ефективної 
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державної політики, як в сфері соціальної підтримки населення, так і в 
напрямі економічного та податкового сприяння діяльності закладів даного 
сектору; військові дії на території України, анексія Криму та з інших 
причин. 

Пошук напрямів вирішення цих проблем дозволить ефективно 
розвивати санаторно-курортну сферу, створити доступний та ефективний 
ринок оздоровчих послуг для максимального задоволення попиту 
населення на їх конкретні види. У свою чергу це все буде сприяти 
покращенню фінансового стану санаторно-курортних закладів та 
подальшому розвитку туристичної інфраструктури не тільки Одеської 
області, а й України в цілому. 
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