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 ОЦІНКА РОЗВИТКУ СИСТЕМИ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ

ЗАКЛАДІВ В ОДЕСЬКОМУ РЕГІОНІ

Для сучасної економіки більшості країн притаманний розвиток сфери

послуг, у тому числі призначених для населення. У сфері соціально-значущих

послуг особливе місце займає рекреаційний сектор. По-перше, він виконує

найважливішу суспільну функцію щодо оздоровлення та відпочинку населення,

лікування та профілактики багатьох захворювань за рахунок споживання

різноманітних рекреаційних ресурсів. По-друге, рекреаційні ресурси

виступають основою та головним змістом туристичного продукту більшості

видів в'їзного, виїзного та внутрішнього туризму. По-третє, доходи

рекреаційних регіонів є відчутним бюджетоутворюючим джерелом країн, що

володіють рекреаційним потенціалом [1, с. 3].

В Україні важливим рекреаційним регіоном є Одеська область, яка має

вигідне географічне розташування, пов’язане з її приморським положенням, та

наявністю найрізноманітніших природно-рекреаційних ресурсів, на базі яких

функціонують санаторно-курортні заклади.

В першу чергу, найбільш високий рекреаційний природно-ресурсний

потенціал має приморська смуга Одеської області. Також значним

рекреаційний потенціал мають причорноморські лимани за рахунок їх цілющих

якостей: особливого мікроклімату, наявності води з розчиненими в ній солями

(рапою), лікувальних грязей тощо.

  Згідно з Державною стратегією регіонального розвитку  Одеська область

належить до тих регіонів України, де пріоритетним напрямком  на державному

рівні визначено розвиток рекреаційно-туристичної сфери. Тому, збільшення



кількості санаторно-курортних закладів та підвищення якості їх послуг буде

сприяти виконанню цієї стратегії.

Найбільша кількість працюючих санаторно-курортних закладів в

Одеської області була у 2011 році (428 суб’єктів) та у 2013 році (432 суб’єкта).

Розподіл в регіоні санаторно-курортних і оздоровчих закладів за видами у

2013 році був такий:  28 санаторіїв (з них 8 дитячих), 10 санаторіїв-профілакторіїв,

9 будинків та пансіонатів відпочинку, 385 баз та інших закладів відпочинку (рис. 1).

Рис. 1. Структура санаторно-курортних і оздоровчих закладів Одеської області

у 2013 році, одиниць*
*Розроблено автором на підставі [2, с. 7]

Дані показників щодо функціонування санаторно-курортних і оздоровчих

закладів в Одеській області в останні роки мають тенденцію до зниження (рис. 2).

Рис. 2. Динаміка розміщування у спеціалізованих засобах розміщування –

юридичних та фізичних особах у 2012-2013 роках, осіб*
*Розроблено автором на підставі [3-4]



Так, у 2013 році у спеціалізованих засобах розміщування – юридичних

особах розміщалось 202375 осіб, що на 9,97% (на 22416 осіб) менше, ніж у 2012

році, а у спеціалізованих засобах розміщування – фізичних особах – 70005 осіб,

що на 5,31% (на 3930 осіб) менше, ніж у 2012 році.

Із загальної кількості розміщених осіб у 2013 році найбільше їх 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%) була розміщена у санаторіях.

За 2013 рік кількість дітей у віці 0-17 років, які перебували у

спеціалізованих засобах розміщування – юридичних особах в Одеській області,

складала 60256 осіб, що на  4,71%  (на 2979 осіб) менше, ніж у 2012 році, а у

спеціалізованих засобах розміщування – фізичних особах – 13728 осіб, що на

6,07% (на 888 осіб) менше, ніж у 2012 році (рис. 3).

Рис. 3. Динаміка розміщування дітей у спеціалізованих засобах розміщування –

юридичних та фізичних особах у 2012-2013 роках, осіб*
*Розроблено автором на підставі [3-4]

У 2013 році із загальної кількості розміщених у санаторно-курортних

закладах Одеської області 60,29% (122018 осіб) розміщено у червні-серпні 2013
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року, тобто більша кількість відпочиваючих в області приїжджає у літній

період.

Аналіз обслуговування іноземців показує тенденцію до зменшення у 2013

році у порівнянні з 2012 роком. За звітний період по містах та районах області

було обслуговано 31609 осіб-іноземців у спеціалізованих засобах розміщування

– юридичних особах, що на  10,61%  (на 3753 осіб) менше, ніж у 2012 році, а у

спеціалізованих засобах розміщування – фізичних особах – 23413 осіб-

іноземців, 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 (рис. 4).

Рис. 4. Динаміка розміщування іноземців у спеціалізованих засобах

розміщування – юридичних та фізичних особах у 2012-2013 роках, осіб*
*Розроблено автором на підставі [3-4]

На сьогодні функціонування санаторно-курортних і оздоровчих 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;

- низька платоспроможність населення, що обумовлює неможливість

оплачувати відпочинок у санаторно-курортних закладам;

- зниження якості санаторно-курортних послуг;

- відсутність ефективної державної політики, як в сфері соціальної



підтримки населення, так і в напрямі економічного та податкового сприяння

діяльності закладів даного сектору;

- військові конфлікти в місцях традиційних рекреаційних регіонів

України, анексія Криму тощо.

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, все це 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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