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ПЕРЕДМОВА 

 

 

Метою наукового дослідження «Розроблення Стратегічного плану 

стійкого розвитку оздоровчо-рекреаційної зони на території Щасливцевської 

сільської ради» є розроблення комплексу стратегічно орієнтованих та 

економічно-обґрунтованих заходів, спрямованих на  створення 

конкурентоспроможного туристичного продукту на території Щасливцевської 

сільської ради. 

Предметною сферою дослідження є: 

- проблеми функціонування курортно-туристичної інфраструктури на 

території Щасливцевської сільської ради; 

- наукове обґрунтування Стратегічного плану стійкого розвитку території з 

визначенням доцільності, життєздатності, інвестиційної привабливості, 

соціально-економічної ефективності портфелю проектів розвитку 

оздоровчо-рекреаційної зони. 

Логіка виконання дослідження: аналіз поточного стану соціально-

економічного розвитку оздоровчо-рекреаційної зони       формулювання 

бачення майбутнього оздоровчо-рекреаційної зони (місії, стратегічної мети 

розвитку, можливих стратегій розвитку, дерева цілей)           план досягнення  

стратегічної мети через балансування портфеля проектів з розробленням 

календарного плану реалізації проектів та розрахунками необхідних 

прогнозних обсягів фінансування заходів.  

Результати дослідження:  

 науково-обґрунтована концепція стратегічного бачення стійкого розвитку 

оздоровчо-рекреаційної зони на території Щасливцевської сільської ради 

з альтернативними варіантами розвитку;  

 розроблений стратегічний план стійкого розвитку оздоровчо-рекреаційної 

зони на території Щасливцевської сільської ради з відповідним 

портфелем проектів, додатками і розрахунками. 

Заключний звіт складається з двох структурних частин: 

- концепція 

- стратегічний план. 

Частина 1. Концепція стійкого розвитку (далі - Концепція) відображає 

основні правові, організаційні, економічні умови ефективного функціонування 

оздоровчо-рекреаційної зони. Концепція розроблена відповідно до чинного 

законодавства та нормативно-правових актів України. 
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Концепція спрямована на реалізацію положень Конституції України, 

Закону України «Про курорти» від 05 жовтня 2000 р. № 2026-ІІІ (у редакції від 

26.04.2014 р.), Закону України «Про туризм» від 15 вересня 1995 р. № 324/95-

ВР (у редакції від 11.02.2015 р.). 

Концепція відповідає основним положенням Державної стратегії 

регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385, зокрема 

стратегічної цілі 1 «Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів» за 

напрямами:  

- «Розвиток сільської місцевості» операційної цілі «Створення умов для 

поширення позитивних процесів розвитку міст на інші території, 

розвиток сільської місцевості»; 

- «Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу, 

збереження культурної спадщини та найцінніших природних територій» 

операційної цілі «Підвищення ефективності використання внутрішніх 

факторів розвитку регіонів»  

Концепція відповідає Плану заходів на 2015-2017 роки з реалізації 

Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.10.2015 № 821, 

зокрема, п. 10 «Виконання завдань Стратегії відповідно до цілей державної 

регіональної політики на період до 2020 року», підпунктів: 6) підвищення рівня 

інноваційної та інвестиційної спроможності регіонів; 7) розвиток 

підприємницького середовища та конкуренції на регіональних товарних 

ринках; 8) раціональне використання природно-ресурсного потенціалу. 

Частина 2. Стратегічний план стійкого розвитку оздоровчо-рекреаційної 

зони на території Щасливцевської сільської ради спрямований на вирішення 

ключового питання – куди необхідно спрямовувати доступні ресурси для того, 

щоб забезпечити нормальне відтворення і розвиток туристично-рекреаційного 

потенціалу території.  

Стратегічний план – найважливіший програмний документ, у якому 

зафіксовано потреби та інтереси заінтересованих сторін (насамперед, цільової 

групи, бенефіціарів), стратегічна мета, цілі і завдання, продукти і результати, 

план реалізації заходів, аналіз альтернатив, фінансова модель тощо. Цей 

документ є основою для досягнення консенсусу між усіма групами 

зацікавлених сторін (влада-бізнес-громадськість) 

Стратегічний план визначає специфіку оздоровчо-рекреаційної зони на 

території Щасливцевської сільської ради, стратегічні пріоритети, цілі і сценарії 

її розвитку в існуючих умовах, з обґрунтуванням конкурентних позицій 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/821-2015-%D0%BF/paran12#n12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/821-2015-%D0%BF/paran12#n12
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території всередині регіону та за його межами на основі комплексного аналізу 

конкретних фактів. 

Стратегічними документами для проведення наукового дослідження є: 

- Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року, 

затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 р. 

№ 385; 

- Стратегія сталого розвитку «Україна - 2020», затверджена Указом 

Президента України від 12 січня 2015 № 5/2015; 

- Стратегія розвитку туризму та курортів на період до 2026 року, 

затверджена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 

р. № 168-р;  

- Стратегія розвитку Херсонської області на період до 2020 року, 

затверджена рішенням сесії обласної ради від 10 вересня 2015 року № 1296;  

- Програма економічного, соціального та культурного розвитку 

Генічеського району на 2017 рік, затверджена рішенням районної ради від 24 

березня 2017 року № 306;  

- «Концепція розвитку санаторно-курортної галузі», схваленої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 року № 231-р;  

- «Порядок створення і ведення Державного кадастру природних територій 

курортів»,  затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 

2001 року № 562; 

- «Порядок здійснення медико-біологічної оцінки якості та цінності 

природних лікувальних ресурсів, визначення методик їх використання», 

затверджених Наказом Міністерства охорони здоров'я України № 243 від 02 

червня 2003 року; 

- «Порядок розроблення та затвердження спеціальних методик щодо 

економічного обґрунтування проектів розвитку курортів та економічної оцінки 

їх природних лікувальних ресурсів», затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України № 452 від 06 травня 2001 року (у редакції від 27.05.2015 р. № 

379). 
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ЧАСТИНА 1.  

КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО 

БАЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ 

ОЗДОРОВЧО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ЗОНИ НА 

ТЕРИТОРІЇ ЩАСЛИВЦЕВСЬКОЇ 

СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

(АНАЛІТИЧНА) 

 

Концепція стійкого розвитку (далі - Концепція) відображає основні 

правові, організаційні, економічні умови ефективного функціонування 

оздоровчо-рекреаційної зони. За результатами комплексного аналізу сучасного 

стану розвитку курортно-туристичної інфраструктури оздоровчо-

рекреаційної зони на території Щасливцевської сільської ради  з  оцінкою 

ефективності використання наявного природного туристично-рекреаційного 

потенціалу та конкурентного і ринкового середовища з формуванням 

«портрету» споживача за сегментами послуг, запропоновано альтернативні 

варіанти стійкого розвитку оздоровчо-рекреаційної зони. 

Концепція з проектами Генеральних планів є базовими документами 

стратегічного планування, що  дозволяють сформулювати стратегічне 

бачення стійкого розвитку на основі їх публічного обговорення.  

 

  



8 
 

1. АНАЛІЗ ПОТОЧНОГО СТАНУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ ОЗДОРОВЧО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ЗОНИ НА ТЕРИТОРІЇ 

ЩАСЛИВЦЕВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

 

 

1.1. Стан природно-лікувальних і рекреаційних ресурсів та визначення 

можливостей їх використання   

 

Перспективи розвитку курортно-рекреаційної діяльності базуються на 

можливості використання природних лікувальних ресурсів (ПЛР), існуючої мережі 

курортно-рекреаційних закладів, площ земельних ділянок тощо. 

Коса-півострів Арабатська Стрілка Херсонської області на півночі 

відокремлюється від материка Генічеською протокою, на півдні прилягає до 

Керченського півострова. Довжина Арабатської Стрілки — 115 км, ширина від 270 м 

до 7,5 км. Арабатська Стрілка являє собою бар, який відокремлює від Азовського 

моря розчленований внутрішній берег Сивашу. Бар складений переважно морською 

ракушкою, донного походження. 

Унікальне поєднання морського і степового клімату, різного рельєфу, морської 

води, піщаних пляжів та наявність чисельних природних лікувальних ресурсів надає 

береговій морській зоні Арабатської Стрілки особливої привабливості з огляду на 

розвиток курортно-рекреаційної діяльності на цій території. 

Особливість цієї берегової зони полягає в тому, що на її території знаходяться  

озера, які мають ропу та лікувальні грязі (пелоїди) (рис. 1.1). 
 

 

Рисунок 1.1 – Берегова зона Арабатської Стрілки 

Широке розповсюдження мають морські пляжі, які вельми популярні у 

рекреантів, хоча лікувальний ефект досягається фактично тільки при використанні 

спеціальних оздоровчих методик. Морські пляжі є важливим чинником таласотерапії. 

Рекреаційна ємність пляжів різна.  
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Характеристика ПЛР природної території с. Щасливцеве, с. Генічеська 

Гірка та смт. Приозерне 

На картосхемі представлено прояви підземних мінеральних вод та донних 

відкладів водойм та заток південних районів Херсонської області (рис. 1.2), до одного 

з яких відноситься й  природна територія вищевказаних населених пунктів. 

Рисунок 1.2 – Карта-схема проявів підземних вод та донних відкладів водойм 

південного району Херсонської обл. та Арабатської Стрілки 

Клімат 

Клімат території помірно-континентальний, посушливий, з відносно короткою, 

малосніжною м’якою зимою, та спекотним, посушливим літом. Середньорічна 

температура повітря змінюється від + 9,3 до +9,8 ºС. Період з середньодобовими 

температурами нижче – 5 ºС. Безморозний період продовжується 195–225 діб. Весна 

наступає швидко і звичайно буває 35–45 діб. Середньомісячна температура повітря 

влітку складає 18,6 – 28,8ºС. Тривалість літнього сезону – травень-вересень.  

Середньо багаторічні значення атмосферних опадів в середньому 363 mm. 

Більша частина атмосферних опадів випадає влітку і носить характер злив. Для 

холодної пори року типові затяжні опади з малою інтенсивністю. 

Середньорічна вологість повітря складає 62–79 %, середньомісячна – 50 –95 %. 

За ступенем вологозабезпеченості територія відноситься до зони з недостатньою 

вологістю (напіваридною), а приморська частина – до посушливої. 

Враховуючи кліматичні і ландшафтні особливості (морське узбережжя, 

наявність піщаних пляжів) можна констатувати, що природна територія  Арабатської 

стрілки має сприятливі кліматичні умови для рекреаційної діяльності. 

Варто наголосити, що згідно з ст. 16 Закону України «Про курорти» морська 

вода (можливість застосовувати таласотерапію) та клімат також відносяться до 

ПЛР. 
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Мінеральні води  

На території с. Генічеська Гірка з виявлених МВ знаходяться три свердловини 

з лікувальними водами (ропами): МВ свр. №№ 7-703, 7-706 та 25 (борні йодні борний 

хлоридні натрієві слабокислі, термальні розсоли (T−45 ⁰C)), які можливо в 

лікувальній практиці застосовувати зовнішньо. МВ є дуже перспективними з точки 

зору бальнеології через сольовий склад (мінералізація близько 30 г/л), наявність 

біологічно активних компонентів та сполук (йоду, брому, ортоборної кислоти) у 

концентрації, що перевищує бальнеологічну норму та високої температури, що дає 

розширення спектру застосування цих роп у лікувальній практиці. 

Варто зазначити, що на підземні води свр. № 7-703 оформлено медичний 

(бальнеологічний) висновок від 01.09.2005 р. № 43 (ТОВ «Гаряче джерело»). На ЛВ 

розроблено наступні основні медичні показання: 

− захворювання опорно-рухового апарату (артрози, артрити, остеохондрози, 

наслідки переломів та операцій на суглобах та хребті, контрактури, захворювання 

навколо суглобових тканин), шкіри (псоріаз, екзема, лишай, нейродерміт, дерматит, 

склеродермія); 

− захворювання серцево-судинної системи (вегето-судинна дистонія, 

нейроциркуляторна дистонія, гіпертонічна хвороба); 

− захворювання сечостатевих органів (захворювання яєчників, фалопієвих 

труб, хронічні запальні захворювання матки, придатків, неправильне положення 

матки, дисфункція яєчників, розлади менструації, хронічні простатити, везікуліти, 

фуникуліти, епідідіміти, орхіти у стадії ремісії, пієлонефрит, хронічні цистити); 

− захворювання периферичних судин (облітеруючі захворювання судин, стани 

після оперативних втручань на артеріях, після протезування, посттромбофлебітичний 

синдром, хронічна венозна недостатність, хвороба Рейно, лімфостаз); 

− хвороби ендокринної системи і обміну речовин (ожиріння, цукровий діабет, 

подагра, сольовий діатез, тиреотоксикоз). 

Проте слід зауважити, що, враховуючи термін розробки медичного 

(бальнеологічного) висновку (2005 р.), медичні показання можливо розширити за 

умови проведення відповідних досліджень (наприклад, можлива розробка показань 

щодо лікування нервових порушень – реабілітація, у т. ч. учасників АТО, тощо). 

Підземні води інших двох свердловин потребують проведення комплексу 

досліджень з медико-біологічної оцінки якості та цінності МВ. 

С. Щасливцеве також має борні йодні борні хлоридні натрієві слабокислі, 

термальні (T−50 ⁰C) розсоли двох свердловин: №№ 1-Е  та 1 урочища Чабаненко. 

Вони теж потребують проведення комплексу досліджень з медико-біологічної оцінки 

якості та цінності МВ. 

На території Міжнародної клініки відновного лікування с. Щасливцеве 

знаходяться два штучних озера. Штучні озера уявляють собою каскад водойм на 

ділянках, де видобуваються глини.  
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Рисунок 1.3 – Штучні озера Міжнародної клініки відновного лікування 

 

Штучні озера заповнює ропа з заток Сиваш та поверхневий стік з прилеглих 

територій. Загальна площа озер складає 60000 м
3
. Рівень озер стабільний. Глибина 

озер коливається від 0,1 до 3 м. Ропа за фізико-хімічним складом − бромний 

хлоридний натрієвий розсіл (мінералізація близько 30 г/л). Виходячи з наявних 

запасів та фізико-хімічного складу ропи, вона також може бути використана для 

бальнеопроцедур.  

На території с. Щасливцеве є також й прісні підземні води свр. № 3, які можна 

застосовувати для питного водопостачання або як мінеральні столові (для 

промислового фасування), або для розведення лікувальних вод. Подібні три 

свердловини з підземними прісними водами, розташовані й на території Міжнародної 

клініки відновного лікування. 

На території с. Приозерне наявна свр. № 7-670, підземні води якої також 

придатні для питного водопостачання або як мінеральні столові (для промислового 

фасування), або для розведення лікувальних вод. Варто зазначити великий дебіт 

свердловини – 3640 м
3/
д. 

Близько с. Приозерне знаходиться озеро Генічеське. Довжина озера – 4,1 км, 

максимальна ширина – 3 км; глибина − від 0,1 до 0,4 м. Виходячи з наявних запасів та 

ймовірного фізико-хімічного складу ропи озера (хлоридний натрієвий розсіл), вона 

також може бути використана для бальнеопроцедур. 

Біля природної території вищевказаних населених пунктів є озеро Сиваш 

(Східний). Виходячи з наявних запасів (великі запаси) та ймовірного фізико-хімічного 

Бальнеолікарня Арабатського філіалу 
Міжнародної клініки відновного лікування 1 км 

Озеро № 1 

Озеро № 2 
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складу ропи озера (хлоридний натрієвий розсіл), вона також може бути використана 

для бальнеопроцедур після проведення комплексу відповідних досліджень. 

 

Лікувальні грязі (пелоїди) 

З точки зору бальнеології представляє інтерес озеро Генічеське. Майже на всій 

площі дно озера вкрите корою галіту і мірабіліту білого і злегка рожевого кольору. 

Під корою повсюди розпростертий шар чорних, в'язких, пластичних, блискучих із 

запахом сірководню пелоїдів. Щільність пелоїдів на більшій площі не перевищує 0,2 

м,  тільки в центральній частині озера зустрічається лощина з потужністю до 0,6 м 

(потужність невелика). За складом, ймовірно, це мулові сульфідні пелоїди, подібні до 

пелоїдів озера Сиваш, які широко застосовуються лікувальній практиці. 

Стосовно озера Сиваш, зокрема, його східної частини, то його бальнеологічно 

не вивчено. Натомість з успіхом застосовуються, причому у промислових масштабах 

та при застосуванні технології пакетування, мулові сульфідні пелоїди Чаплинського 

родовища затоки Сиваш в районі с. Григорівка Чаплинського р-ну. Їх основні медичні  

показання: захворювання опорно-рухового апарату (артрози, артрити, остеохондрози, 

спондилоартрити, наслідки переломів кісток та суглобів) та гепатобіліарної системи 

(холецистити, холангіти, функціональні порушення жовчних шляхів і жовчного 

міхура). 

Дуже перспективним є розробка іншої ділянки озера Сиваш (Східного), поблизу 

с. Щасливцеве, враховуючи його колосальні запаси ропи та пелоїдів для застосування 

в лікувальній практиці.  

Також представляють інтерес щодо бальнеологічного застосування пелоїди  

двох штучних озер Міжнародної клініки відновного лікування 

(середньомінералізовані слабкосульфідні мулові). Проте їх запаси обмежено. Запаси 

пелоїдів озера № 1 – 3000 м
3
, озера № 2 – 3200 м

3
.  Середня потужність грязьових 

покладів – 0,5−0,7 м. 

Також є слабкосульфідні мулові пелоїди в численних протоках, затоках і 

бухтах Східного Сивашу. Потужність шару відкладень перевищує 0,2 м. 

На даній природній території наявні також і глини. Довжина ділянки – 900 м, 

площа – 257400 м
2
. З бальнеологічної точки зору глини не вивчалися. 

 

Можливість розширення спектру мінеральних лікувальних вод на цій 

території шляхом буріння нових свердловин, перспективних для курортно-

рекреаційної діяльності.  

В гідрогеологічному відношенні ця ділянка розташована в межах 

Причорноморського артезіанського басейну, яка завдяки частому чергуванню 

колекторів з водотривкими пластами, містить кілька водоносних горизонтів. 

Найбільш перспективними для отримання мінеральних лікувальних вод є: 

1. Підземні води у відкладеннях середнього сармату (орієнтована глибина 

залягання 170−200 м). Мінералізація вод близько 4−6 g/l, в підвищених 

концентраціях води можуть містити метакремнієву кислоту. Води аналогічного 
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складу використовуються в лікувальній практиці при внутрішньому (захворювання 

шлунка і дванадцятипалої кишки, хронічні гастрити, хронічні гепатити, дискінезії 

жовчовивідних шляхів і жовчного міхура і т.д.) і зовнішньому (артрити поза 

загостренням, остеохондроз хребта без виражених неврологічних порушень і т. д.) 

застосуванні. Дебіти свердловин переважно в межах 1−2 м
3
/h. 

 2. Підземні води у відкладеннях палеогену (орієнтовна глибина залягання 

300−400 m). Мінералізація вод близько 10−12 g/l. Напрямок використання − зовнішнє 

застосування в лікувальній практиці (захворювання опорно-рухового апарату, 

серцево-судинної і нервової системи і т.д.), а також плавальні басейни за типом 

морської води. Дебіти свердловин можуть коливатися від 7 до 20  m
3
/h. 

3. Підземні води у відкладеннях протерозою. Води термальні, йодо-бромні, 

мінералізація близько 20−30 g/l. Води характеризуються специфічними лікувальними 

властивостями при зовнішньому застосуванні, не виключається також можливість їх 

використання в термальних басейнах. Орієнтовна глибина залягання вод близько 1500 

м. Але буріння свердловини може здійснюватися на умовах ризику в зв'язку з 

недостатньо вивченими умовами їх поширення. 

 

Перспективи застосування природних лікувальних ресурсів природної 

території с. Щасливцеве, с.Генічеська Гірка та смт. Приозерне                               

для курортно-рекреаційної діяльності 

 

Виходячи з широкого спектру наявних ПЛР (МВ, у т.ч. ропи, термальні МВ, 

лікувальні грязі (пелоїди), морське узбережжя (морська вода та піщані лікувальні 

пляжі), сприятливі кліматичні умови (аеротерапія, геліотерапія, таласотерапія), варто 

розглянути питання щодо зонування окремо для цілей рекреації та окремо для цілей 

лікування. 

Щодо лікування, окрім розповсюджених нозологій, які з успіхом лікуються у 

багатьох санаторно-курортних закладах нашої країни, на сьогодні нагальним 

питанням є реабілітація спинальних хворих. 

У країні наразі відкриваються реабілітаційні відділення для спинальних хворих 

при лікарнях та госпіталях. 

Зважаючи на особливості реабілітації таких хворих, слід враховувати не тільки 

наявність ПЛР, що знаходяться в безпосередній близькості, а також  пристосованість 

санаторно-курортного закладу до організації реабілітації спинальних хворих та 

хворих з ушкодженими кінцівками. Адже природні лікувальні ресурси, що 

застосовуються в реабілітаційному комплексі, можна використовувати, наприклад, 

фасовані, розведені тощо. Звичайно, що зручніше використання природних 

лікувальних ресурсів (мінеральних вод, роп та пелоїдів) біля місця розташування 

озер, джерел, лиманів, морів тощо. 

З санаторно-курортних закладів, до яких направляють цих хворих, та 

розташованих біля родовищ лікувальних грязей, діють санаторій «Слов’янський» та 

санаторій ім. Пирогова («Куяльник»). Обидва санаторії застосовують мулові сульфідні 
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пелоїди, подібні до пелоїдів озера Саки. Звичайно, що мулові сульфідні полоїди озера 

Сиваш також можливо застосовувати. 

Слід зауважити, що згідно з Клінічним протоколом санаторно-курортного 

лікування травм спинного мозку, затвердженого Наказом МОЗ України від             

06.02.2008 р. № 56, при санаторно-курортному лікуванні окрім пелоїдотерапії 

(грязьові аплікації  на уражені відділи хребта та кінцівки), слід застосовувати 

бальнеотерапію. 

Щодо застосування термальних розсолів у лікувальній практиці, дуже цікавим 

є розробка методик гідрокінезітерапії в басейні.  

Отже, природна територія с. Щасливцеве, с.Генічеська Гірка та смт. 

Приозерне Херсонської обл. має високу курортно-рекреаційну привабливість.  

 

 

1.2. Стан розвитку індустрії гостинності 

Класифікація закладів розміщення дещо ускладняється за відсутністю в Україні 

їх загального класифікатору, тому їх можна розподілити тільки за певними 

характерними ознаками, що складають інтерес для подальшого аналізу. У такий 

спосіб заклади розміщення оздоровчо-рекреаційної зони на території Щасливцевської 

сільської ради, було розподілено за наступними групами: 

1 група – курортні готелі, що надають можливість як комфортного 

проживання, так і комфортного відпочинку на власній території. Характерні ознаки: 

корпуси – 2-3 поверхові, новозбудовані або після капітального ремонту; або 

комплекси та котеджі; інтер’єри європейського стилю; 

номери – класу «люкс», «полу люкс», «комфорт» рідко «стандарт»; облаштовані 

новими сучасними меблями, наявні кондиціонер, холодильник-бар, 

телевізор; санвузли у кожному номері, душова кабіна, цілодобове 

постачання гарячої і холодної води; 

територія – з елементами ландшафтного дизайну, облаштована бесідками та іншими 

місцями для відпочинку, наявні басейни або власні пляжі з обмеженим 

доступом, дитячий майданчик з атракціонами; спортивні майданчики; 

паркування; за наявності власного пляжу – обов’язкова чистка пляжу, 

пляжні меблі; цілодобова охорона; 

харчування – власна їдальня (як мінімум з роздавальною лінією), здатна забезпечити 

всіх гостей готелю; часто альтернативні заклади – кафе, ресторани, бари 

тощо; часто сніданок входить в вартість номеру. Особливість саме 

Арабатської стрілки – у курортних готелях є можливість приготування їжі 

в номерах, тобто пропонується кухонна зона. 

додаткові послуги – для дітей дитячій майданчик, сауна; тенісні корти, спортивні 

майданчики, тощо; вільний доступ до Інтернету; трансфер; 

споживачі – основні: сегмент 4; додаткові: сегмент 3; для яких характерні середня 

тривалість відпочинку та середні і вище за середні витрати (7 днів та від 

500 до 1000 гривень на день (10%); 
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перспективний розвиток – перехід в категорію СПА-готелі; 

можливі представники групи – Арабатка Клаб, Гранд-Прі, Green Hiil, Експрес, тощо. 

2 група – готелі (вілли), що надають можливість комфортного проживання. 

Характерні ознаки: 

корпуси – 2-4 поверхові, новозбудовані або після капітального ремонту; або 

комплекси та котеджі; інтер’єри європейського стилю; 

номери – класу «люкс», «полу люкс», «комфорт» рідко «стандарт»; облаштовані 

новими сучасними меблями, наявні кондиціонер, холодильник, телевізор; 

санвузли в кожному номері, душова кабіна, цілодобове постачання гарячої 

і холодної води; 

територія – доглянута, але дуже невелика або відсутня; 

харчування – може бути власна їдальня або ресторани, бари тощо, але пропонується і 

власне приготування їжі. 

додаткові послуги – для дітей невеликий дитячий майданчик; може бути сауна, 

невеликий басейн; вільний доступ до Інтернету; трансфер; 

споживачі – основні: сегмент 4; додаткові: сегмент 3; для яких характерні середня 

тривалість відпочинку та середні і вище за середні витрати (7 днів та від 

500 до 1000 гривень на день (10%); 

перспективний розвиток – можливе використання як додаткових до курортних 

готелів закладів комфортного проживання, проте значні перспективи 

відсутні (в зоні відпочинку при рівній комфортності проживання завжди 

будуть поступатися курортним готелям); можливе поступове покращання 

сервісу; перехід до категорії СПА готелів утруднений відсутністю власної 

території і компактністю готельної інфраструктури; 

представники групи – Акварель, Джерело, У Запорожця, Райський сад, Платинум, і т. 

п. 

3 група – пансіонати, що надають можливість проживання різного рівню 

комфортності та комфортного відпочинку на території. Мають найбільші перспективи 

подальшого розвитку. 

Характерні ознаки: 

корпуси – 2-4 поверхові, новозбудовані або після капітального ремонту; або 

комплекси та котеджі; інтер’єри близькі до європейського стилю; 

номери – класу «люкс», «полу люкс», «комфорт», «стандарт», дуже рідко «економ»; 

облаштовані новими меблями, наявні холодильник, телевізор; санвузли в 

кожному номері за рідкими виключеннями, душ, цілодобове постачання 

гарячої і холодної води; 

територія – доглянута, велика, з великими басейнами; зі спортивними та дитячими 

майданчиками; бесідками та мангалами; особливість Арабатської Стрілки 

– фактично відсутня власна територія – такою найчастіше вважається 

власний пляж; у більшості випадків зелена зона або відсутня, або дуже 

мала, недостатня для прогулянок; 
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харчування – власна їдальня обов’язково, часто додатково ресторани або бари; часто 

харчування входить в вартість перебування; банкетні зали; 

додаткові послуги – для дітей – дитячі майданчики; сауна; настільний теніс та 

більярд; тенісні корти та/або спортивні майданчики (досить великі, часто з 

футбольним або баскетбольним полем); вільний доступ до Інтернету; 

трансфер; особливість Арабатської Стрілки – фактично відсутні послуги 

дитячої анімації, дитячі майданчики занадто малі і типові; відсутні 

спортивні майданчики, навіть малі; фактично відсутні СПА послуги, як 

для дітей, так і для дорослих; 

споживачі – основні: сегмент 3; додаткові: сегмент 2 та 4; для яких характерні 

середня тривалість відпочинку та середні і вище за середні витрати (7 

днів та від 500 до 1000 гривень на день (10%); та середня тривалість 

відпочинку і середні та нижче середніх витрати (27%); 

медичні та/або оздоровчі послуги – медичний пункт обов’язково; оздоровчі послуги 

(масажний кабінет тощо); 

перспективний розвиток – можливе використання як пансіонатів з лікуванням та 

реабілітаційних центрів, у тому числі і для батьків з дітьми; менш 

привабливий напрям розвитку – як оздоровчих (порівняно низька 

доходність) або СПА центрів (значні капіталовкладення); 

представники групи – Автоіскра, Мандарин, Бригантина, Диканька, Комфортний, 

Щасливцеве, Тихій хуторок, PapaDeMore. 

4 група – бази відпочинку рівню комфорт, що надають можливість 

проживання різного рівню комфортності та відносно комфортного відпочинку на 

території. Мають значні перспективи подальшого розвитку. 

Характерні ознаки: 

корпуси –  2-3 поверхові, новозбудовані або після капітального ремонту; або корпуси 

та літні будиночки; 

номери – класу «люкс»
1
 (дуже невелика кількість), «полу люкс», «комфорт», 

«стандарт», «економ»; облаштовані досить зручними меблями, наявні 

холодильник, телевізор, кондиціонери до рівню «комфорт»; санвузли 

номерах до рівню «стандарт» за рідкими виключеннями, цілодобове 

постачання холодної води; постачання гарячої; 

територія – доглянута, середня за розмірами, може бути невеликий басейн; з 

невеликими спортивними та дитячими майданчиками (дитячі майданчики 

невеликі, з 2-3 гірками або гойдалками, придатні для дітей дошкільного 

віку); бесідками та мангалами; 

харчування – кафе; часто харчування в їдальнях, що розташовані поблизу; 

                                                           
1
 За рівнем комфортності номери класу «люкс» переважної кількості таких закладів 

відповідають «стандарту» в курортних готелях 
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додаткові послуги – для дітей – дитячі майданчики; зустрічається сауна; настільний 

теніс та більярд; прокат мангалів; близько 50% закладів надає вільний 

доступ до Інтернету; 

споживачі – основні: сегмент 3; додаткові: сегмент 2; для яких характерні середня 

тривалість відпочинку і середні та нижче середніх (від 300 до 500 

гривень) витрати (27%); та середні і вище середніх витрати (від 500 до 

1000 гривень); 

медичні та/або оздоровчі послуги – відсутні; 

перспективний розвиток – можливе використання як міні-пансіонатів з послугами 

щодо оздоровлення, косметичними, у тому числі і для батьків з дітьми; 

менш привабливий напрям розвитку – як реабілітаційних або СПА 

закладів (значні капіталовкладення); також можуть використовуватися як 

ВЕЛНЕС заклади для відпочинку молоді та молодих сімей (незначні 

капіталовкладення на спортивні відкриті або закриті майданчики); 

представники групи – Олександр і Я, Азов, Azov Royal, Азовська 96, Арабескі, Корал, 

Меліоратор, Будівельник, тощо. 

5 група – бази відпочинку рівню економ, що надають можливість проживання 

порівняно низької комфортності та відносно низького комфортного відпочинку на 

території. Мають найбільш незначні перспективи подальшого розвитку. 

Характерні ознаки: 

корпуси – 2-3 поверхові, старі або після косметичного ремонту; або корпуси та літні 

будиночки; інтер’єри і сервіс на рівні баз відпочинку радянських часів; 

номери – класу «комфорт»
2
, «стандарт», «економ»; крім «комфорту» облаштовані 

часто незручними меблями («радянськими»), для рівню «комфорт» наявні 

холодильник, телевізор, санвузли в номерах; цілодобове постачання 

холодної води; зустрічається система з туалетами та літніми душами на 

вулиці; 

територія – середня за розмірами, з невеликими спортивними та дитячими 

майданчиками (загальний вигляд «радянських» часів є бесідки та мангали; 

харчування – їдальня; часто харчування в їдальнях, що розташовані поблизу; кухні 

для самостійного приготування їжі наявні на території баз;  

додаткові послуги – для дітей – дитячі майданчики; прокат мангалів; паркування; 

споживачі – основні: сегмент 1; додаткові: сегмент 2; для яких характерні відносно 

тривалий відпочинок та відносно невеликі витрати 10 днів і до 300 

гривень на день (10%); 

медичні та/або оздоровчі послуги – не надаються; 

перспективний розвиток – можуть використовуватися як ВЕЛНЕС заклади для 

недорогого відпочинку молоді (незначні капіталовкладення на спортивні 

відкриті або закриті майданчики) але, зважаючи на тенденції у туризмі, 

саме ці заклади будуть ще 3-4 роки заповнюватися за «остаточним» 

                                                           
2
 Зазначені номери пропонуються як «люкс», але відповідають (як максимум) рівню «комфорт» 



18 
 

принципом, і у подальшому взагалі втратять попит; інші напрями – 

використання як хостелів (нетривалий відпочинок для молоді або сімей з 

дуже низьким рівнем доходу); мотелів або кемпінгів (нетривалий 

відпочинок з відносно низьким рівнем комфортності) – для таких закладів, 

що мають на території літні будиночки (незначні капіталовкладення для 

підвищення комфортності кухонь і санітарних комплексів); 

представники групи – Азовочка, кемпінг Генічеськ, Каховка, Паллада, Робінзон, 

Чайка-2. 

Висновки: 

1. Переважна більшість закладів розміщення (близько 80%) знаходиться у 

приватній власності, отже, їх власники дуже заінтересовані у підвищенні 

ефективності їх діяльності (рентабельності). Інші (комунальної і державної власності) 

формують фактор ризику – вони менш заінтересовані у підвищенні ефективності, 

мають менше можливостей (особливо фінансових) для розвитку, характеризуються 

менш гнучким стилем управління. Також дуже мала кількість закладів державної 

власності обумовлює невелику привабливість статусу курорту державного значення, 

тому що при цьому статусі фінансуються виключно підприємства державної форми 

власності. 

2. Заклади розміщення можна умовно розподілити за наступними групами: 

1 група – курортні готелі, що надають можливість як комфортного 

проживання, так і комфортного відпочинку на власній території; 

перспективний розвиток – перехід в категорію СПА готелі; дуже малочисельна 

група, в основному, із-за відсутності облаштованої території; 

2 група – готелі (вілли), що надають можливість комфортного проживання; 

перспективний розвиток – можливе використання як додаткових до курортних 

готелів закладів комфортного проживання, проте значні перспективи відсутні 

(в зоні відпочинку при рівній комфортності проживання завжди будуть 

поступатися курортним готелям); можливе поступове покращання сервісу; 

перехід до категорії СПА готелів утруднений відсутністю власної території і 

компактністю готельної інфраструктури; 

3 група – пансіонати, що надають можливість проживання різного рівню 

комфортності та комфортного відпочинку на території. Мають найбільші 

перспективи подальшого розвитку: можливе використання як пансіонатів з 

лікуванням та реабілітаційних центрів, у тому числі і для батьків з дітьми; 

менш привабливий напрям розвитку – як оздоровчих (порівняно низька 

доходність) або СПА центрів (значні капіталовкладення); група досить 

малочисельна, оскільки більшість закладів не мають достатньо великої 

території; 

4 група – бази відпочинку рівню комфорт, що надають можливість 

проживання різного рівню комфортності та відносно комфортного відпочинку 

на території; мають значні перспективи подальшого розвитку; можливе 

використання як міні-пансіонатів з послугами щодо оздоровлення, 
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косметичними, у тому числі і для батьків з дітьми; менш привабливий напрям 

розвитку – як реабілітаційних або СПА закладів (значні капіталовкладення); 

також можуть використовуватися як ВЕЛНЕС заклади для відпочинку молоді 

та молодих сімей (незначні капіталовкладення на спортивні відкриті або 

закриті майданчики); найбільш багаточисельна група; 

5 група – бази відпочинку рівню економ, що надають можливість 

проживання порівняно низької комфортності та відносно низького 

комфортного відпочинку на території; мають найбільш незначні перспективи 

подальшого розвитку: можуть використовуватися як ВЕЛНЕС заклади для 

недорогого відпочинку молоді (незначні капіталовкладення на спортивні 

відкриті або закриті майданчики) але, зважаючи на тенденції в туризмі, саме ці 

заклади будуть ще 3-4 роки заповнюватися за «остаточним» принципом, і у 

подальшому взагалі втратять попит; інші напрями – використання як хостелів 

(нетривалий відпочинок для молоді або сімей з дуже низьким рівнем доходу); 

мотелів або кемпінгів (нетривалий відпочинок з відносно низьким рівнем 

комфортності) – для таких закладів, що мають на території літні будиночки 

(незначні капіталовкладення для підвищення комфортності кухонь і санітарних 

комплексів). 

3. Найбільш комфортні заклади (курортні готелі, готелі і пансіонати) 

становлять близько 30% від загальної кількості закладів розміщення як за їх загальної 

кількістю, так і за кількістю ліжко-місць. Найбільша кількість закладів розміщення 

припадає на 4 групу – бази відпочинку рівню «комфорт», їх кількість становить 65% 

від загальної кількості закладів. Найбільш некомфортні заклади (бази відпочинку 

рівню «економ») становлять близько 5% від загальної кількості закладів розміщення. 

4. Позитивними сторонами закладів розміщення є їх диференціація та 

відповідність найбільш значної групи закладів найбільш значному сегменту 

споживачів. Негативними сторонами є значна кількість закладів з дуже 

нерозвиненою територією та відсутність загальної класифікації, що утруднює для 

споживачів вибір місця проживання на відпочинку (номери однакової категорії, 

наприклад, «люкс», в курортних готелях та на базах відпочинку мають вражаюче 

різний рівень комфортності). 

5. «Центр тяжіння» припадає на заклади з середнім рівнем 

комфортності, що, власне, і визначає позиціонування як зони бюджетного 

відпочинку. Негативною стороною є також дуже низький рівень розвитку розваг для 

дітей. Майже відсутні дитячі кімнати, дитячі майданчики мають дуже бідне 

облаштування, що, безперечно, неприпустимо для зони сімейного відпочинку. 

Аналогічна ситуація зі спортивними майданчиками – на територіях закладів майже 

відсутні, загального користування – відсутні. 

6. Загальною для всіх закладів проблемою є відсутність зеленої зони для 

прогулянок/відпочинку, парки загального користування також відсутні. 
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1.3. Аналіз впливу факторів зовнішнього середовища на розвиток 

оздоровчо-рекреаційної зони 

Для проведення аналізу впливу факторів зовнішнього середовища було 

використано метод PEST-АНАЛІЗ. 

Етап 1 

На першому етапі аналізу складається профіль макрооточення і 

безпосереднього оточення досліджуваного об’єкту – оздоровчо-рекреаційної зони на 

території Щасливцевської сільської ради, завдяки чому вдається оцінити відносну 

значущість для нього окремих чинників зовнішнього середовища. У матрицю 

профілю зовнішнього середовища вписуються окремі чинники зовнішнього 

середовища, кожному з яких даються наступні оцінки: 

- важливість для галузі за шкалою: 3 - велика, 2 - помірна, 1 - слабка; 

- вплив на об’єкт дослідження за шкалою: 3 - сильний, 2 - помірний, 1 - 

слабкий, 0 - відсутність впливу; 

- спрямованість впливу за шкалою: +1 - позитивний, -1 – негативний. 

Далі всі три оцінки перемножуються і отримується загальна інтегральна оцінка 

(міра важливості), що показує міру важливості конкретного чинника для об’єкта 

дослідження.  

Таблиця 1.1 - Профіль макрооточення для оздоровчо-рекреаційної зони на 

території Щасливцевської сільської ради 

Фактор 
Важливість 

для галузі 

Вплив на 

територію 

Спрямованість 

впливу 

Міра 

важливості 

Політичні: 

Зовнішньополітичний курс 

країни: подальше погіршення 

відносин з Росією, ескалація 

конфліктної ситуації 

3 3 -1 -9 

Урядова стабільність, 

стабільність політики 

регіонального розвитку, 

податкової політики 

3 2 +1 +6 

Курс на зростання 

самостійності територіальних 

громад 

2 3 +1 +6 

Значна кількість джерел для 

залучення фінансових 

ресурсів, в тому числі через 

конкурси 

2 3 +1 +6 

Бюрократизація і 

корумпованість влади 
2 2 -1 -4 

Економічні: 

Посилення конкуренції 

територій, збільшення витрат 

на створення іміджу 

територій, інформаційної і 

транспортної доступності 

3 3 -1 -9 
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Фактор 
Важливість 

для галузі 

Вплив на 

територію 

Спрямованість 

впливу 

Міра 

важливості 

Рівень інфляції, девальвація 

гривні, зростання цін на 

товари першої необхідності 

3 3 -1 -9 

Дуже низькі темпи зростання 

економіки 
2 2 -1 -4 

Зростання вартості 

енергоресурсів, в тому числі 

палива, зростання 

комунальних платежів 

2 2 -1 -4 

Висока вартість та низька 

якість будівельних матеріалів, 

зростання вартості 

будівельних робіт 

2 2 -1 -4 

Соціальні: 

Прагнення молоді і людей 

середнього віку до здорового 

способу життя, популярність 

оздоровчого відпочинку, СПА 

і ВЕЛНЕСС закладів 

3 3 +1 +9 

Наявність кваліфікованих 

кадрів на ринку праці 
2 3 +1 +6 

Висока ділова та життєва 

активність населення 
3 3 +1 +9 

Зниження доходів населення, 

негативні зміни у структурі 

розходів населення 

3 3 -1 -9 

Зростання інформованості, 

обізнаності та вимогливості 

населення 

2 3 -1 -6 

Технологічні: 

Широке розповсюдження 

інтернету, швидкий розвиток 

систем зв’язку 

3 3 +1 +9 

Розвиток технологій в галузі 

оздоровлення, рекреації 
3 2 +1 +6 

Низький рівень технічного 

розвитку країни, низька 

швидкість освоєння нових 

технологій 

3 2 -1 -6 

Швидке моральне старіння 

технологій в галузі 

відпочинку, оздоровлення та 

рекреації, швидка втрата 

новизни (унікальності) 

туристичних послуг 

3 3 -1 -9 

Швидкий розвиток технологій 

маркетингу територій, 

створення і розвитку 

туристичних дестинацій 

3 3 +1 +9 
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Етап 2 

Аналіз зовнішнього середовища території повинен бути системним, оскільки 

усі фактори зовнішнього середовища тісно взаємозв'язані, і насправді дуже важко 

оцінювати їх вплив на територію незалежно один від одного. Крім того, зміна будь-

якого з факторів впливає на весь ланцюжок, що призводить до появи загрози або нової 

можливості, яка сприятиме майбутньому успіху розвитку території. 

Тому на другому етапі аналізу здійснюється комплексна оцінка стійкості 

території відносно впливу факторів зовнішнього середовища. 

Таблиця 1.2 - Комплексна оцінка макрооточення для оздоровчо-рекреаційної зони на 

території Щасливцевської сільської ради 

Фактор Вагомість 
Міра 

важливості 

Зважена 

оцінка 

Політичні: 1 - 6,4 

Зовнішньополітичний курс країни: 

подальше погіршення відносин з Росією, 

ескалація конфліктної ситуації 
0,2 9 1,8 

Урядова стабільність, стабільність політики 

регіонального розвитку, податкової 

політики 
0,15 6 0,9 

Курс на зростання самостійності 

територіальних громад 
0,3 6 1,8 

Значна кількість джерел для залучення 

фінансових ресурсів, в тому числі через 

конкурси 
0,25 6 1,5 

Бюрократизація і корумпованість влади 0,1 4 0,4 

Економічні: 1 - 6,5 

Посилення конкуренції територій, 

збільшення витрат на створення іміджу 

територій, інформаційної і транспортної 

доступності 

0,25 9 2,25 

Рівень інфляції, девальвація гривні, 

зростання цін на товари першої 

необхідності 
0,25 9 2,25 

Дуже низькі темпи зростання економіки 0,15 4 0,6 
Зростання вартості енергоресурсів, в тому 

числі палива, зростання комунальних 

платежів 
0,2 4 0,8 

Висока вартість та низька якість 

будівельних матеріалів, зростання вартості 

будівельних робіт 
0,15 4 0,6 

Соціальні: 1 - 8,4 

Прагнення молоді і людей середнього віку 

до здорового способу життя, популярність 

оздоровчого відпочинку, СПА і ВЕЛНЕСС 

закладів 

0,25 9 2,25 

Наявність кваліфікованих кадрів на ринку 

праці 
0,1 6 0,6 
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Фактор Вагомість 
Міра 

важливості 

Зважена 

оцінка 

Висока ділова та життєва активність 

населення 
0,2 9 1,8 

Зниження доходів населення, негативні 

зміни у структурі розходів населення 
0,35 9 3,15 

Зростання інформованості, обізнаності та 

вимогливості населення 
0,1 6 0,6 

Технологічні: 1 - 7,95 

Широке розповсюдження інтернету, 

швидкий розвиток систем зв’язку 
0,15 9 1,35 

Розвиток технологій в галузі оздоровлення, 

рекреації 
0,2 6 1,2 

Низький рівень технічного розвитку країни, 

низька швидкість освоєння нових 

технологій 
0,15 6 0,9 

Швидке моральне старіння технологій в 

галузі відпочинку, оздоровлення та 

рекреації, швидка втрата новизни 

(унікальності) туристичних послуг 

0,25 9 2,25 

Швидкий розвиток технологій маркетингу 

територій, технологій створення і розвитку 

туристичних дестинацій 
0,25 9 2,25 

Сума зважених оцінок 29,25 

Висновки: 

Найбільш впливовими виявилися соціальні фактори, саме їх зміни слід 

відслідковувати та використовувати для успішного розвитку території, в тому числі їх 

слід враховувати при розробленні концепції розвитку та маркетингової стратегії 

території. 

Загальна сума зважених оцінок дорівнює 29,25. Для оцінки стійкості території 

до зовнішніх впливів скористуємось шкалою, представленою на рисунку 1. 

 
 

Рисунок 1.4  – Шкала оцінки стійкості території 

Як бачимо, загальна оцінка 29,25 означає, що територія знаходиться в зоні 

дуже високого впливу, що цілком зрозуміло, оскільки планується її розвиток як 

оздоровчо-рекреаційної зони, що відноситься до найбільш ризикованої сфери послуг. 

Також ця оцінка показує, що при стаціонарному функціонуванні територія буде 

знаходитися в зоні значного впливу зовнішнього середовища, тобто завжди буде 

недостатньо стійкою відносно нього, якщо не будуть виявлені шляхи підвищення її 

стійкості до факторів зовнішнього середовища. 
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1.4. Аналіз конкурентного середовища 

Для ідентифікації потенційних курортів-конкурентів на території України були 

обрані фактори, що під час опитування респондентів буди визначені, які основні для 

вибору місця відпочинку, а саме: 

- зручне місце розташування курорту (близькість до автошляхів державного і 

міжнародного значення та близькість до великого транспортного вузла); 

- наявність інфраструктури розваг; 

- можливість бюджетного (недорогого) відпочинку; 

- наявність морського узбережжя, організованих пляжів та пляжної 

інфраструктури; 

- можливість задоволення потреб у сімейному відпочинку з елементами 

активного відпочинку; 

- наявність та використання природних ресурсів та інфраструктури для 

оздоровлення та лікування. 

За обраними факторами до курортів-конкурентів було віднесено: 

1. Залізний Порт (Херсонська область) 

2. Затока (Одеська область) 

3. Євпаторія (Крим) 

4. Коблеве (Миколаївська область) 

 

Стисла характеристика курортів-конкурентів 

 

ЗАЛІЗНИЙ ПОРТ (ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ)  

Місце розташування: Залізний Порт - село в Голопристанському районі 

Херсонської області та зона відпочинку на Чорному морі, в 70 кілометрах від міста 

Херсона. Це тихе, спокійне місце, яке оживає з початком літніх відпусток. Курортна 

зона відпочинку Залізного Порта тісно межує з Чорноморським біосферним 

заповідником. 

Транспортна розв’язка: Відпочиваючим, які приїжджають до Херсону 

залізничним транспортом, налагоджені і постійно діють маршрутні таксі Херсон-

Залізний Порт. Крім, того є у сезон працюють маршрути Київ-Залізний Порт, 

Бровари-Залізний Порт, Дніпродзержинськ-Залізний Порт, Кіровоград-Залізний Порт, 

Біла Церква-Залізний Порт. 

Кліматичні умови 

Найсприятливіші періоди для відпочинку в Залізному порту 

  



25 
 

Найбільш сонячні місяці:                        Найбільш теплі місяці: 

 

Серпень 30 дней 

Липень 28 дней 

Вересень 25 дней 
 

Найтепліша морська вода: 

 

Серпень 24.1 °C 

Липень 24.0 °C 

Червень 21.6 °C 
 

Пляжна смуга 

Багато хто приїжджає на відпочинок у Залізний Порт із дітьми. Зручне пологе 

морське дно та мілководність прибережної смуги створюють безпечні умови для 

дитячого відпочинку на Чорному морі. 

Позиціонування курорту 

Основними факторами, що приваблюють туристів до Залізного Порту є 

інфраструктура розваг та морський відпочинок. Вони займають левову частку 68%. 

 
Рисунок 1.5  – Фактори привабливості курорту Залізний Порт, % 

 

 
Рисунок 1.6 – Основні види занять курорту Залізний Порт на думку 

відпочиваючих, % 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 

Нові знайомства 

Відпочинок на березі моря 

Багато клубів і закладів розваг 

Особливі події 

Просто можливсть відпочити 

Інше 

15% 

33% 

35% 

1% 

12% 

4% 

За що ви любите Залізний Порт? 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 

Відпочивати на пляжі, купатися в морі 

Відвідувати екскурсії 

Відвідувати нічні клуби 

Фотографуватися 

Пити пиво з друзями 

Інше 

34% 

8% 

25% 

17% 

13% 

3% 

Чим Ви більше всього любите займатися на 
відпочинку в Залізному Порту? 

 

Липень 28.5 °C 

Серпень 27.9 °C 

Червень 25.4 °C 
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Високий сезон курортного відпочинку (липень-серпень) є найбільш 

привабливим для туристів, 64% яких віддають перевагу саме відпочинку у пік 

курортного сезону. 

 
Рисунок 1.7 – Завантаженість курорту відповідно до сезону, % 

Найбільший сегмент відпочиваючих складають молоді люди, які відпочивають 

з друзями або з коханою людиною, частка таких респондентів склала 49%, другий 

значний сегмент – це сім’ї, частка яких складає 38%. 

Отже, в цілому можна сказати, що курорт Залізний порт є курортом для 

молодіжного та сімейного відпочинку, з елементами активного відпочинку. 

 
Рисунок 1.8 – Сегменти відпочиваючих Залізного Порту,% 

Найбільшу перевагу серед місць розміщення респонденти віддають 

пансіонатам середнього класу, що складає 42% від загальної кількості 

відпочиваючих. Це свідчить, про те, що переваг відпочинку надають туристи, які 

шукають бюджетний відпочинок з доступним розміщенням та розвагами. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

Початок сезону (травень-червень) 

Пік сезону (липень-серпень) 

Бархатний сезон (вересень-жовтень) 

Інший період 

14% 

64% 

17% 

5% 

В який період року Ви віддаєте перевагу 
відпочинку в Залізному Порту? 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 

На одинці 

З коханою людиною 

З сімєю 

З друзями 

Знайомлюсь на місці 

Інше 

3% 

22% 

27% 

38% 

6% 

4% 

З ким Ви віддаєте перевагу відпочинку в 
Залізному Порту? 
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Рисунок 1.9 – Завантаженість закладів розміщення відповідно до переваг 

відпочиваючих, % 

Отже, в даного дослідження видно, що основну ставку у позиціонуванні 

курорту Залізний Порт зроблено на молодь, яка віддає перевагу активному 

відпочинку. Другою особливістю курорту є його здатність задовольнити потреби 

спокійного сімейного (з дітьми та без дітей) відпочинку на морському узбережжі. 

Проте домінуючим цільовим сегментом залишається молодь. 

Бальнеологічна інфраструктура 

На території Залізного порту розташований санаторій для дітей з батьками 

«Примор’я» з унікальними умовами для лікування захворювань органів дихання і 

дихальних шляхів, алергії, нервової системи, серцево-судинних захворювань. Усі 

лікувальні процедури, їх кількість і дозування призначаються лікуючим лікарем, 

відповідно захворювання, з урахуванням показань, протипоказань і сумісності. Для 

дітей та їх батьків створені всі умови для поєднання відпочинку та оздоровлення. 

Медичне обслуговування проводиться провідними фахівцями Херсонської області та 

України, згідно з ліцензією Міністерства охорони здоров'я України на медичну 

практику: Серія АЕ №196728 

Лікування за профілями: органи системи кровообігу; ендокринологія; 

неврологія; органи дихання. Методи лікування: грязелікування (електрофорез, 

аплікації); фізіотерапевтичні процедури; інгаляції; фітотерапія; механічний і ручний 

масаж; сінгалетна киснева терапія; магніто - лазерна терапія. 

Пляж: має власний (4 га) піщаний пляж зі зручним виходом у море. Глибина 

моря протягом 10 метрів від берега 1-1, 5 метра. Контроль на воді здійснюється своєю 

рятувальною службою. Сервіс: на території є дитячий майданчик, дискотека, кафе-

бар, більярд, настільний теніс, спортмайданчик, WI-FI,, платна автостоянка, пункт 

прокату. Кемпінг. 

Інфраструктура розміщення 

За інформацією сайту http://gport.com.ua/ на території Залізного Порту 

розташовано наступні категорії закладів розміщення: готелі (32), пансіонати (143), 

бази відпочинку (27), приватний сектор (128), дитячі табори (2). 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Приватний сектор 

Пансіонати середнього класу 

Готелі високого класу 

Державний пансіонат чи база … 

Інше 

26% 

42% 

18% 

8% 

6% 

Де Ви зазвичай зупиняєтесь? 

http://gport.com.ua/
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Основна частина закладів громадського харчування (кафе та ресторани), 

сконцентровані біля узбережжя. Крім того, узбережжя має камери схову та чимало 

водних атракціонів. На території курорту є два ринки та 9 магазинів з товарами 

продуктово-промислової групи, які розташовані вище берегової лінії. Інфраструктура 

також представлена 4 банкоматами, 1 поштовим відділенням, 5 аптеками, 4 

автостанціями, 1 АЗС, яка значно віддалена від зони відпочинку. 

Особливістю курорту є те, що курортна зона не відокремлена від житлового 

масиву. 

Інфраструктура розваг Залізного порту представлена:  

- водними розвагами: аквапарк, розваги на воді банани, катамарани, плюшки, 

занурення з аквалангом Дайвінг SEA Port,  

- повітряними розвагами: атракціон Парашут, атракціон Колесо Огляду,  

- нічними розвагами: пляжний клуб Sea Star, клуб Бамбінос, клуб Бриз, клуб 

Стамбул, клуб Тарантіно, клуб Цунамі, Нічний Клуб Ямайка 

- розважальний комплекс Тропиканка - 3d кінотеатр, ресторан, диско-бар, 

нічний клуб. 

 

ЗАТОКА (ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ) 

Місце розташування: Курорт розташований в 60 км на південний-захід від м. 

Одеси на живописній піщаній косі, що знаходиться між Чорним морем, 

Дністровським лиманом і солоними озерами.  

Транспортна розв’язка: Уздовж усього населеного пункту проходить 

республіканське шосе Одеса - Рені, а також залізнична гілка Одеса - Березино - Ізмаїл. 

Через Затоку курсує пасажирський потяг сполученням Одеса - Ізмаїл - Березино та 

приміські поїзди Одеса - Білгород-Дністровськ. Крім того є автобусне сполучення 

Одеса-Затока. З червня 2009 р (на літній період) відновлено курсування річкового 

транспорту між причалами Бугаз та Білгород-Дністровський. 

Позиціонування курорту  

Затока позиціонує себе як сімейний відпочинок пляжного типу з елементами 

активного відпочинку. 

Бальнеологічна інфраструктура 

Бальнеологічна інфраструктура на території Затоки відсутня. 

Пляжна смуга простягнулася на два десятки кілометрів. Ширина пляжів сягає 

більше 100 метрів з чистим дрібним піском. 

Інфраструктура розміщення 

Інфраструктура розміщення курорту Затока представлена пансіонатами, базами 

відпочинку, готелями та приватним сектором і розділена на зони: Будакська Коса, 

Сонячна, Лиманська, Центр та Дружба. 

Відповідно до карти місць розташування закладів розміщення Затоки загальна 

кількість закладів по всіх територіальних районах курорту складає 201 заклад. Серед 

них 107 баз відпочинку, в т.ч. баз відпочинку економ класу, 68 пансіонатів та 26 
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готелів. Найбільш поширена категорія закладів розміщення – це бази відпочинку 

різної категорії комфортності. 

Інфраструктура розваг 

Інфраструктура розваг представлена спортивно-водними розвагами: дайвінг, 

вітрильний, водно-парашутний, водно-моторний, водно-лижний  

Розваги на пляжах Затоки - прогулянки на катерах, водних мотоциклах, 

катамаранах, бананах, гірки для дітей і т.п. 

Любителів традиційного відпочинку в Затоці чекають нічні клуби, кафе і 

ресторани.  

 

ЄВПАТОРІЯ (КРИМ) 

Місце розташування: Євпаторія розташована в степовій північно-західній 

частині Криму. Місто Євпаторія простягнулось 12-кілометровою смугою уздовж 

мілководної Каламітської затоки. 

Транспортна розв’язка: У місті є залізничний пасажирський вокзал, товарна 

станція з контейнерними майданчиками, морський вантажопасажирський порт і 

автовокзал. Віддаленість від Сімферополя - 64 км 

Автомобільний транспорт має розвиненою мережею вантажних і пасажирських 

маршрутів внутрішнього та міжрегіонального значення. Євпаторія має пряме 

транспортне сполучення з усіма містами і районами Криму. На автобусах і таксі 

можна добратися не тільки до залізничного вокзалу Сімферополя, але і до аеропорту, 

який знаходиться в 10 км від Сімферополя. 

Пляжна смуга 

Євпаторійські пляжі відомі далеко за межами Криму. Пляжі Євпаторії 

славляться чистим і м'яким золотим піском, прозорою чистою водою і пологим дном. 

Мілководна Каламитська затока біля міста Євпаторії глибоко "підрізає" західний 

берег Криму. Смуга євпаторійських пляжів простягнулася майже на 50 км. Особливо 

зручні Євпаторійські пляжі для відпочинку з маленькими дітьми. 

Купальний сезон на пляжах Євпаторії сприятливий для дорослих з 20 травня по 

14 жовтня і майже не ускладнюється штормами або зниженнями температури нижче 

17 градусів. Вище 20 градусів температура води в Євпаторії утримується з 20 червня 

по 13 вересня. 

Бальнеологічна інфраструктура 

У Євпаторії близько 80 санаторно-курортних установ, у тому числі 27 

санаторіїв (з них 20 дитячих), 10 пансіонатів та будинків відпочинку, які можуть 

одночасно прийняти на відпочинок і лікування більш 30,0 тис. осіб. Тут зосереджена 

найбільша кількість дитячих оздоровчих закладів. На курорті лікують захворювання 

опорно-рухового апарату, сечостатевих органів, серцево-судинної системи, органів 

дихання, шкіри, зору, ендокринні захворювання, розлади центральної та 

периферичної нервових систем, поліомієліт, ДЦП. Євпаторія вважається визнаною 

здравницею для дітей і батьків з дітьми.  
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З природних лікувальних факторів курорту Євпаторія слід зазначити унікальні 

грязі і ропу, морські та мінеральні води, повітря і сонце, пісок і цілющі рослини. 

Інфраструктура розміщення 

За даними інформаційних сайтів http://evpatoriya.ru/ та http://www.ekurort.com/ 

основними закладами розміщення туристів є готелі, пансіонати, санаторії та 

приватний сектор (квартири та будинки). 

Інфраструктура розваг 

Сучасна Євпаторія пропонує курортникам величезний вибір розваг на будь-

який смак. Особливо багато розваг для дітей, це і не дивно, адже Євпаторія - це 

дитячий курорт та сімейний відпочинок з дітьми. 

Об'єкти розважального характеру: 

- дозвільно-культурні розваги: Кінотеатр «Ракета», дитячий театр "Золотий 

ключик", акваріум, дельфінарій, «Поляна казок». 

- торгово-розважальні комплекси: «Дінопарк», дитячі атракціони, боулінг, 

Парк розваг, Дитячий парк атракціонів, розважальний комплекс «Юніон»,  

- водні розваги та атракціони: Аквапарк «Бананова республіка», казкове місто 

і аквапарк «У Лукомор'я»,  

- нічні клуби: Дискотека «Південний хрест», Дискотека «Морський лев», 

Нічний клуб «Амстердам», Танцювально-розважальний комплекс «Малібу», Диско-

бар «Європа» (сезонного типу), Дискоклуб «Версаль». 

 

 

КОБЛЕВЕ (МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ) 

Коблеве розташоване біля кордону Миколаївської і Одеської областей України, 

на автошляху М14 (Е58). Основне переваги розташування: 

- зона відпочинку відокремлена від житлової зони с. Коблеве; 

- розташована в 40 км від м. Одеса, яка є великим транспортним вузлом та 

містом з розвиненою туристичною інфраструктурою, та в 90 км від м. Миколаїв; 

- наявність транзитної автомагістралі – міжнародної автомобільної дороги 

державного значення (М-14) Одеса – Мелітополь - Новоазовськ 

Клімат. Район характеризується підвищеною тривалістю сонячного сяйва 2225 

годин на рік
3
. Висока сонячна радіація робить місцевість гарним місцем відпочинку 

та оздоровлення, оскільки ультрафіолетові промені очищують повітря від 

хвороботворних мікроорганізмів. 

Морське узбережжя. Вода в затоках Чорного моря прогрівається досить 

швидко. В травні повторюваність днів з температурою води більше 17°С, яка 

дозволяє приймати морські ванни, складає 61%. У липні повторюваність умов 

морських купань з температурою води більше 21°С складає 89%. 

                                                           
3
 За даними МС «Миколаїв, астрономічна обсерваторія» 

http://evpatoriya.ru/
http://www.ekurort.com/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Мінеральні води
4
. У межах земель Коблевської сільської ради води, що можуть 

бути придатними в якості мінеральних, були каптовані свердловинами, пробуреними 

в 70-х роках у приморській смузі. Для отримання мінеральних вод необхідне буріння 

нових свердловин. 

Ропа лиману та лікувальні грязі. Дослідженнями виявлено бальнеологічну 

цінність ропи та мулу лиману. Тилігульський лиман входить до переліку водних 

об’єктів, лікувальна спрямованість яких зафіксована Постановою КМУ № 1499 від 

11.12.1996 р. Аналогами ропи та мулу Тилігульського лиману є лікувальні грязі 

Будакського і Утлюкського лиманів, що використовуються для бальнеолікування на 

курортах «Сергіївка» (Одеська область) та «Кирилівка» (Запорізька область). 

Основні характеристики рекреаційної інфраструктури: 

- функціонують курортно-рекреаційні заклади на 17058 місць, в тому числі 

пансіонати – 5300 місць, готелі – 860 місць; бази відпочинку – 9472 місць; спортивно-

оздоровчі та дитячі табори – 1026 місць; 

- диференціація закладів відповідає попиту постійних споживачів; 

- наявні необхідні складові інфраструктури розваг – 2 аквапарки, 

дельфінарій, родео-парк, нічні клуби і бари, кіноконцертний комплекс; 

- 100% забезпеченість відпочиваючих місцями у закладах харчування; 

- достатня забезпеченість торговельними закладами (супермаркети, ринок, 

магазини і міні-маркети). 

Закладів, які можна класифікувати як санаторії або санаторії-профілакторії в 

зоні відпочинку Коблеве не виявлено. Проте є заклади, які надають лікувально-

оздоровчі послуги: пансіонат «Лазурний беріг» (соляна печера, масажний кабінет, 

інфрачервоні сауни); база відпочинку «Чорноморець» (послуги з комп’ютерної 

діагностики, фізіотерапії, стоматології, масаж та іглорефлексотерапія); база 

відпочинку «Прикарпаття» (лікувальний масаж, фізіотерапія, дитячий масаж); база 

відпочинку «Міраж» (масаж та заняття з аква-аеробіки). 

Найбільш комфортні заклади (курортні готелі, готелі і пансіонати) становлять 

близько 23% від загальної кількості закладів розміщення як за їх загальної кількістю, 

так і за кількістю ліжко-місць. Найбільша кількість закладів розміщення припадає на 

4 групу – бази відпочинку рівню «комфорт», причому, якщо їх кількість становить 

45,59% від загальної кількості закладів, то кількість ліжко-місць – 53,73% від 

загальної кількості ліжко-місць всіх закладів. Найбільш некомфортні заклади (бази 

відпочинку рівню «економ») становлять близько 32% від загальної кількості закладів 

розміщення та близько 24% від загальної кількості ліжко-місць. 

 

                                                           
4
 За даними Українського науково-дослідного інституту медичної реабілітації та курортології (м. Одеса) 
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Таблиця 1.3 - Матриця оцінки конкурентоспроможності за факторами привабливості для споживачів 

 

Фактор конкурентоспроможності 
Вага 

фактору 

Територія 

Затока 
Залізний 

Порт 
Євпаторія Коблеве Щасливцеве 

Інфраструктура розваг 0,2      

для дітей – дитячі гірки, басейни, атракціони  4 4 5 4 3 

для дорослих – водно-повітряні розваги спортивного 

характеру 

 4 4 2 3 3 

для дітей та дорослих – аквапарки, луна-парки, дельфінарії, 

кінотеатри і т.п. 

 2 3 5 5 4 

для молоді – кафе, диско-клуби, бари, нічні клуби  3 3 4 4 2 

Транспортна доступність 0,15      

наявність автошляхів*  1 1 1 1 1 

наявність залізничного транспорту*  1 0 1 0 1 

віддаленість від великих транспортних вузлів  4 3 4 5 2 

якість автошляхів  2 3 4 4 4 

Бальнеологічна інфраструктура* 0,05      

наявність дитячих санаторіїв  0 1 1 0 0 

наявність санаторіїв для дорослих або лікарень  0 0 1 0 1 

Інфраструктура розміщення 0,2      

інфраструктура, що відповідає позиціонуванню курорту   1 3 5 2 5 

наявність інфраструктури, що значною мірою формує 

попит 

 1 3 4 1 1 

концентрація закладів розміщення, закладів розваг і зони 

пляжного відпочинку (шагова доступність – наскільки 

інфраструктура розміщення близька до місць розваг та 

пляжного відпочинку) 

 1 4 3 5 2 
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обсяг пропозиції приватного сектору (чим менше, тим 

краще) 

 3 2 4 4 1 

Природно-кліматичні ресурси 0,1      

температура повітря та морської води в сезон  5 5 5 5 5 

наявність водоймищ (солених озер, лиманів, тощо)  2 4 5 4 5 

наявність бальнеологічних ресурсів  2 3 5 4 5 

наявність ландшафтних парків, і других заповідних 

територій 

 1 4 1 5 2 

Умови для пляжного відпочинку 0,15      

наявність набережної для прогулянок  1 1 5 1 0 

облаштованість пляжної зони (роздягальні, туалети, урни, 

фонтани з водою) 

 2 2 3 2 2 

ширина пляжів  5 4 4 2 5 

чистота пляжної зони  2 2 2 2 2 

Зонування курорту (відокремленість від житлового 

району) 

0,05 3 3 4 5 4 

Інформаційна складова  0,10      

доступність інформації  5 5 3 5 4 

коректність (правдивість) інформації  2 3 3 2 3 

сформованість асоціативного ряду курорту (його бренду)  3 3 5 2 2 

Експертна оцінка здійснювалась за 5-ти бальною шкалою: 

5 – найкраще серед усіх конкурентів;                                                  4 – краще за середнє значення серед усіх конкурентів 

3 – середнє становище серед усіх конкурентів;                                  2 – гірше за середнє значення серед усіх конкурентів 

1 – найгірше становище серед усіх конкурентів. 

*Фактори оцінювались за наявністю або відсутністю фактору на території курорту за школою: 

1 – фактор присутній;  0 – фактор відсутній 
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Таблиця 1.4 - Матриця середньозважених оцінок конкурентоспроможності 

 

Фактор конкурентоспроможності Територія 

Затока Залізний 

Порт 

Євпаторія Коблеве Щасливцеве 

Інфраструктура розваг 2,6 2,8 3,2 3,2 2,4 

для дітей – дитячі гірки, басейни, атракціони 0,8 0,8 1 0,8 0,6 

для дорослих – водно-повітряні розваги спортивного характеру 0,8 0,8 0,4 0,6 0,6 

для дітей та дорослих – аквапарки, луна-парки, дельфінарії, 

кінотеатри і т.п. 
0,4 0,6 1 1 0,8 

для молоді – кафе, диско-клуби, бари, нічні клуби 0,6 0,6 0,8 0,8 0,4 

Транспортна доступність 1,2 1,05 1,5 1,5 1,2 

наявність автошляхів* 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

наявність залізничного транспорту* 0,15 0 0,15 0 0,15 

віддаленість від великих транспортних вузлів 0,6 0,45 0,6 0,75 0,3 

якість автошляхів 0,3 0,45 0,6 0,6 0,6 

Бальнеологічна інфраструктура* 0 0,05 0,1 0 0,05 

наявність дитячих санаторіїв 0 0,05 0,05 0 0 

наявність санаторіїв для дорослих 0 0 0,05 0 0,05 

Інфраструктура розміщення 1,2 2,4 3,2 2,4 1,8 

інфраструктура, що відповідає позиціонуванню курорту  0,2 0,6 1 0,4 1 

наявність інфраструктури, що значною мірою формує попит 0,2 0,6 0,8 0,2 0,2 

концентрація закладів розміщення, закладів розваг і зони пляжного 

відпочинку (крокова доступність – наскільки інфраструктура 

розміщення близька до місць розваг та пляжного відпочинку) 

0,2 0,8 0,6 1 0,4 

обсяг пропозиції приватного сектору (чим менше, тим краще) 0,6 0,4 0,8 0,8 0,2 

Природно-кліматичні ресурси 1 1,7 1,6 1,7 1,7 

температура повітря та морської води в сезон 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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наявність водоймищ (солених озер, лиманів, тощо) 0,2 0,4 0,5 0,4 0,5 

наявність бальнеологічних ресурсів 0,2 0,3 0,5 0,4 0,5 

наявність ландшафтних парків, і других заповідних територій 0,1 0,4 0,1 0,5 0,2 

Умови для пляжного відпочинку 1,5 1,35 2,1 1,05 1,35 

наявність набережної для прогулянок 0,15 0,15 0,75 0,15 0 

облаштованість пляжної зони (роздягальні, туалети, урни, фонтани 

з водою) 
0,3 0,3 0,45 0,3 0,3 

ширина пляжів 0,75 0,6 0,6 0,3 0,75 

чистота пляжної зони 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Зонування курорту (відокремленість від житлового району) 0,15 0,15 0,2 0,25 0,2 

Інформаційна складова  1 1,1 1,1 0,9 0,9 

доступність інформації 0,5 0,5 0,3 0,5 0,4 

коректність (правдивість) інформації 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 

сформованість асоціативного ряду курорту (його бренду) 0,3 0,3 0,5 0,2 0,2 

Всього: 8,65 10,5 13 11,1 9,6 

 
Рисунок 1.10 – Оцінка конкурентоспроможності територій 

 

0 

5 

10 

15 

Затока Залізний 
Порт 

Євпаторія Коблеве Щасливцеве 

8.65 
10.5 

13 
11.1 

9.6 



36 
 

Висновки: 

1. За результатами оцінювання конкурентоспроможності територій за 

факторами привабливості для споживачів найвищу загальну оцінку (13 балів) 

отримав курорт Євпаторія, друге місце зайняла зона відпочинку Коблево (11 балів), 

третє місце отримала зона відпочинку Залізний Порт з оцінкою (10,5), четверте 

місце – зона відпочинку Щасливцеве (з урахуванням Генічеської Гірки) та останнє 

місце отримав курорт Затока (8,65 балів). Отже, найбільш схожими і найближчими 

за визначеними фаторами конкурентами для рекреаційної зони Щасливцеве + 

Генічеська Гірка є Залізний Порт та Коблеве. 

2. Крім загальної оцінки конкурентоспроможності, отримано сумарні 

оцінки за групами факторів конкурентоспроможності. 

2.1. Як свідчить, досілдження споживчих переваг споживачів, найбільш 

важливими фактори при виборі місця відпочинку для споживачів є 

інфраструктура розміщення та розваги, перша забезпечує комфорті умови 

проживання (відповідно до вимог щодо комфортності з боку споживача), друга – 

забезпечує цікаве дозвілля, та активний відпочинок. 

Місце територій-конкурентів за факторами «Інфраструктура розміщення та 

інфраструктура розваг представлені на рис. 1.11. 

 

 
Рисунок 1.11 – Співвідношення інфраструктури розміщення та розваг 

 

За результатами (рис. 1.11) видно, що найбільш комфортним для відпочинку 

з огляду на інфраструктуру розваг та інфраструктуру розміщення є курорт 

Євпаторія. Це визначено, тим, що інфраструктура розміщення добре сформована 

під визначені цільові аудиторії (санаторії для дітей з батьками, дитячі табори, 

пансіонати сімейного типу, для сімейного відпочинку з дітьми) та добре розвинена 

інфраструктура розваг. За рівнем розвитку та цільової направленості 

інфраструктура розміщення зони відпочинку Коблеве є схожою до інфраструктури 

розміщення зони відпочинку Залізний Порт, проте за рахунок досить розвиненої 
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інфраструктури розваг курорт Коблеве займає кращу конкурентну позицію, ніж 

Залізний Порт. Серед аутсайдерів за співвідношенням цих критеріїв є зона 

відпочинку затока Затока. Третє місце займає досліджувана територія – 

Щасливцеве + Генічеська Гірка; така позиція пояснюється нерозвиненістю розваг 

для молоді, незначною кількістю інфраструктури, що формує попит, та дуже 

великою часткою приватного сектору. 

2.2. Важливим для формування території як курорту є наявність природно-

кліматичних ресурсів, які можуть бути одним із елементів приваблення туристів 

для оздоровлення та джерел надходження доходів. Проте не завжди території, що 

мають природно-кліматичні, а часто і бальнеологічні ресурси, використовують їх 

за цільовим призначенням. 

Важливим є визначення місця територій за співвідношенням факторів 

наявності природно-кліматичних ресурсів та їх використання. 

 

 
Рисунок 1.12– Співвідношення природно-кліматичних ресурсів території та 

їх цільового використання  

 

За результатами (рис. 1.12) видно, що найбільший потенціал природно-

кліматичних (в т.ч. бальнеологічних ресурсів) сконцентрований на території 

Щасливцеве та Коблеве. Проте наявний бальнеологічний ресурс на території 

Коблеве ніяк не використовується, про це свідчить відсутність санаторно-

лікувальних та профілактичних закладів. 

Найкраще місце за співвідношенням цих факторів у курорту Євпаторія, що 

славиться як дитяча оздоровниця, на території якої розташовано близько 80 

санаторно-курортний, та лікувально-профілактичних закладів, як дитячих, так і для 

дорослих. Щасливцеве + Генічеська Гірка та Залізний порт мають по 1 закладу, де 

із методів лікування, в т. ч. представлене грязелікування (на діаграмі їх позиція 

співпадає). Курорт Затока має гарні природно-кліматичні умови для відпочинку та 
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оздоровляння, проте наявність бальнеологічних ресурсів незначна, територія 

курорту не має жодного закладу санаторного типу. 

Крім того, що природно-кліматичні умови визначають рівень курорту як 

лікувального центру, вони визначають рівень курорту як центру оздоровлення та 

відпочинку на свіжому морському повітрі, з прийомом сонячних та повітряних 

ванн, купанням в морській воді. Тому необхідним є порівняння територій-

конкурентів за співвідношенням фактору наявних природно-кліматичних умов та 

наявних умов пляжного відпочинку. 

 

 
Рисунок 1.13 – Співвідношення природно-кліматичних ресурсів та умов пляжного 

відпочинку 

 

За результатами оцінки (рис. 1.13) видно, що найбільш сприятливе 

поєднання природно-кліматичних умов та умов пляжного відпочинку має курорт 

Євпаторія. Найгірше становище за співвідношенням цих факторів у Коблеве, за 

умови наявності найбільш сприятливих природно-кліматичних ресурсів має 
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прогулянок, брудними та погано облаштованими пляжами (недостатньо сміттєвих 

баків, переодягалень, відсутність фонтанів з питною водою, відкритих душів з 

прісною водою і т. п.) та досить вузькою пляжною смугою, що визначає тип 

розташування відпочиваючих «один на одному». Умови пляжного відпочинку 

Щасливцеве + Генічеська Гірка та Залізний Порт знаходяться на одному рівні, 

Затока має кращі умови для пляжного відпочинку, проте нижчі природно-

кліматичні. 
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курорту для споживача, безперешкодність проїзду, комфортність автошляхів, 

транспортна інфраструктура і т. п. впливає на враження від відпочинку. 

Отже, результати оцінки доступності курорту для споживача за 

транспортною і інформаційною складовою (рис. 1.14) визначили найбільш 

доступним курорт Євпаторія, оскільки курорт має добре розвинену транспортну 

інфраструктуру, і добре сформований бренд дитячого курорту ще з часів СРСР (в 

даному оцінюванні не враховувався факт тимчасової ізольованості Криму, 

оскільки якщо враховувати цю ізольованість дана територія взагалі не може бути 

курортом-конкурентом. Вибір її в перелік курортів-конкурентів був обґрунтований 

думкою респондентів, які свідомо вказували на готовність повернутися на 

пляжний відпочинок в Крим у разі його повернення до України). Зона відпочинку 

Залізний порт поступається Євпаторії тільки транспортною доступністю, а Коблеве 

– інформаційною. 

 

 
Рисунок 1.14 – Співвідношення факторів транспортної доступності та 

інформаційної складової відпочинку 

 

Порівнюючи Затоку та Щасливцеве + Генічеська Гірка бачимо, що їх 

транспортна доступність майже однакова, це обумовлено якістю автошляхів та 

віддаленістю від великих транспортних вузлів. Проте перевагою Затоки є краща 

інформаційна складова за рахунок формування бренду території (курорт має більш 

чітке позиціонування) і досить широкої інформаційної інфраструктури у вигляді 

сайтів та туристичних порталів. 

2.4. Ще одним вагомим інтегральним фактором відпочинку є можливість для 

туриста проживати та території та здійснювати всі необхідні побутові та 

розважальні потреби у межах «крокової» доступності. Звідси виникає необхідність 

порівняти наскільки віддаленими є місця проживання відпочиваючих від 

потенційних розваг, пляжної зони, іншої інфраструктури (магазинки, ринки, 

банкомати, аптеки і т. д.). 
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За результатами оцінки (рис. 1.15) найкраще місце у рейтингу курортів-

конкурентів за поєднанням факторів інфраструктури розміщення та зонування 

курорту є у Коблеве, це визначено тим, що курортна зона Коблеве відокремлена від 

житлового масиву Коблеве і має свою окрему територію, на якій сконцентровано 

основну частину закладів розміщення та іншу курортну інфраструктуру (заклади 

розваг, харчування, торговельні заклади та інші). Це є найбільшою перевагою 

Коблеве серед усіх конкурентів. 

 

 
Рисунок 1.15 – Співвідношення факторів інфраструктури розміщення та зонування  

 

На одному рівні зонування рекреаційної території знаходяться Щасливцеве 

та Євпаторія, та Затока і Залізний Порт, оскільки ці території не мають чіткого 

зонування, проте Залізний Порт має вищу оцінку інфраструктури розміщення за 

рахунок компактної концентрації закладів розміщення та різноманітної 

інфраструктури біля узбережжя Чорного моря, що забезпечує «крокову» 

доступність. Кращим становищем від Залізного Порту та Затоки вирізняється 

Євпаторія, територія якої має компактну зону розміщення санаторно-курортних 

закладі, проте за рахунок того, що Євпаторія – це місто і має дещо більшу за 

площею території, не можна сказати, що забезпечується «крокова» доступність до 

різноманітних закладів та об’єктів на території усього курорту. 
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1.5. Аналіз споживачів туристично-рекреаційних та оздоровчих 

послуг 

Аналіз споживачів туристично-рекреаційних та оздоровчих послуг на 

території Щасливцевської сільської ради, у тому числі сіл Щасливцеве, Генічеська 

Гірка і селища Приозерне, проводився в 4 етапи. 

1 етап 

На 1 етапі аналізу використовувалися статистичні дані мобільного оператора 

«Київстар», представлені замовником. За цими даними можна було оцінити 

загальні тенденції змін туристичних потоків на територію. 

На рис. 1.16 – 1.17 зображені діаграми, що показують загальну кількість 

користувачів зазначеного мобільного оператора, зафіксованих на території сіл 

Щасливцеве та Генічеська Гірка у 2015 – 2017 роках. 

 
Рисунок 1.16 – Кількість користувачів, зафіксованих на території с. Щасливцеве 

 
Рисунок 1.17 – Кількість користувачів, зафіксованих на території с. Генічеська 
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Нажаль, за зафіксованою кількістю абонентів мобільного оператора 

розрахувати кількість відпочиваючих на добу/місяць неможливо (невідома 

тривалість відпочинку), проте можна оцінити загальні тенденції у змінах потоків: 

1. Туристичний потік показує різку сезонність, що характерно для всіх 

зон відпочинку узбережжя Чорного та Азовського морів України. Пік 

туристичного сезону припадає на липень-серпень, тобто прямо пов’язаний із 

пляжним (купальним) сезоном за кліматичними умовами. 

2. За існуючими даними кількість туристів збільшилася у 2016 році 

приблизно на 26% під час пікової завантаженості, і приблизно на 3% в інші періоди 

року. Оскільки структура пропозиції щодо проживання та структура закладів 

розміщення кардинально не змінилася, то можна припустити, що на наступні роки 

під час пікового сезону кількість туристів буде обмежена тільки пропозиціями 

щодо проживання, а в інший час – незначно збільшуватися. 

3. За розрахунками ДП «Діпромісто» (2014 рік) допустима рекреаційна 

ємність рекреаційної зони с. Щасливцеве становить 21760 осіб/день, а с. 

Генічеська Гірка – 23800 осіб/день. Отже, з травня по вересень кількість 

відпочиваючих перевищує допустиму рекреаційну ємність, причому під час 

«пікового» навантаження в 4,8 разів у с. Щасливцеве, та в 7,6 разів у с. 

Генічеська Гірка. 

2 етап 

На 2 етапі аналізу використовувалися дані інтернет-опитування споживачів, 

представлені замовником. За цими даними можна було орієнтовно оцінити загальні 

характеристики туристичного потоку: вікову структуру, тривалість відпочинку, 

ступінь задоволеності і т. ін. 

1. Переважна більшість респондентів віддає перевагу пляжному 

відпочинку (85,6%), значна кількість – оздоровчому (47,1%) та екскурсійному 

(39,4%); спортивний відпочинок – 16,3%, інші види – менше 1%. 

2. З цими даними повністю узгоджується мета перебування туристів – 

77,9% приїжджають, щоб відпочити на пляжі, 64,4% - оздоровитися. 

3. Тривалість відпочинку переважної більшості респондентів – до двох 

тижнів, при цьому 25% - 5-7 днів, 33% - 8-10 днів, 25% - 11-15 днів (рис. 1.18). 

4. За віковим складом переважають сім’ї з дітьми до середнього 

шкільного віку; значна частка дорослих середнього і старшого за середній вік – 

22,8%; дуже незначна частка молоді, в тому числі молодих сімей без дітей – 7%. 

5. Для туристичного потоку характерна дуже висока повторюваність – 

99% респондентів приїжджають не в першій раз. 

6. Також значна кількість туристів виказують прагнення до комфортного 

відпочинку (48,1%), що відповідає сучасним тенденціям на туристичному ринку. 

7. Найбільш популярні туристичні об’єкти – пляж і море, гаряче джерело 

та солені озера – тобто природні об’єкти. Серед об’єктів туристичної 

інфраструктури найчастіше згадуються дельфінарій та сафарі-парк. 
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Рисунок 1.18 – Тривалість відпочинку, у % 

 
Рисунок 1.19 – Вікова структура, у % 

8. Негативні враження справляли: сміття на вулицях і пляжах, 

відсутність пляжної інфраструктури (особливо туалетів), в тому числі біля гарячого 

джерела і солених озер. Також досить часто згадується дуже мала кількість 

розважальних об’єктів і відсутність спортивних майданчиків та якісних закладів 

харчування. Позитивні враження справляють, знов же, в основному, природні 

об’єкти – море, гаряче джерело, солені озера. 

9. Позитивним фактом є думка туристів про наявний розвиток сіл та 

гостинність (за поодинокими виключеннями) місцевого населення. 

10. Серед побажань туристів головне місце займає благоустрій пляжів, на 

другому місці – розвиток об’єктів для активного відпочинку і розваг, зокрема, для 

дітей, та закладів харчування, на третьому – розвиток курортної інфраструктури – 

санаторіїв, грязелікарень тощо. 
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3 етап 

На 3 етапі аналізу використовувалися дані опитувань споживачів, в тому 

числі і інтернет-опитувань, проведених робочою групою. 

За цими даними оцінювалися характеристики туристичного потоку за 

визначеними сегментами, що переважають серед відвідувачів досліджуваної 

території: 

1. молодь, в тому числі молоді сім’ї без дітей; 

2. сім’ї з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку; 

3. сім’ї з дітьми середнього і старшого шкільного віку; 

4. дорослі середнього і старшого за середній вік. 

Респондентами були виключно жителі України, які неодноразово 

відпочивали в зонах відпочинку півдня України (Миколаївська, Одеська і 

Херсонська області). 

 

Таблиця 1.5 – Характеристика туристичного потоку за визначеними 

сегментами  

Перший сегмент споживачів 

Представники Молодь, що відпочиває у компанії друзів, та молоді сім’ї без дітей 

Розмір 

сегменту 
Близько 25% від загальної кількості туристів 

Загальна 

характеристика 

Представники сегменту шукають активного, веселого і недорогого 

відпочинку, тому обирають місце за наявністю розваг або об’єктів 

для активного відпочинку/спорту. 

Найбільш активний серед всіх сегментів, схильний до пошуку 

нових місць відпочинку. 

Найбільш перспективний для наступних років сегмент, який, за 

умов задоволеності відпочинком може забезпечити попит на 

досить тривалий час. 

Характеризується: відносно низькими витратами на відпочинок та 

середньою тривалістю перебування – в середньому 8 днів; 

схильністю до здорового образу життя, тому є перспективним 

сегментом для СПА та ВЕЛНЕС курортів; відносно низькими 

вимогами до комфортності проживання, але значними вимогами 

до комфортності відпочинку (вимагають благоустрою та чистоти) 

Основні 

причини 

вибору місця 

відпочинку
5
 

1. За наявністю розваг – 33% 

2. Побачити нове для себе місце відпочинку – 25% 

3. За неможливістю поїхати в Крим – 17% 

4. За репутацією як недорогого місця для відпочинку – 25% 

Ступінь 

задоволеності 

1. Дуже задоволені і скоріше задоволені – 87% 

2. Незадоволені і скоріше незадоволені – 13% 

                                                           
5
 Тут і далі відсотки розраховано всередині сегменту; для інших сегментів споживачів 

аналогічно 
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Найбільш 

подобається у 

визначених 

зонах 

відпочинку 

1. Місця для розваг, в тому числі дискотеки – 65% 

2. Порівняно низькі ціни – 12% 

3. Природні, кліматичні умови – 27% 

Найбільш не 

подобається у 

визначених 

зонах
 6
 

1. Паління на пляжі – 33% 

2. Продаж спиртних напоїв на пляжі та взагалі торгівля на пляжі 
– 47% 

3. Брудні пляжі і громадські місця – 27% 

Тривалість 

перебування і 

розмір витрат 

1. Середня тривалість перебування – 8 діб 

2. Витрати низькі (до 300 гривень) та нижче середнього (від 300 

до 500 гривень) у 75% 

3. Загальна вартість відпочинку близько 2700 гривень на людину 

Основні 

вимоги до 

комфортного 

проживання
7
 

1. Вільний доступ до Інтернету – 58% 

2. Очищення від бруду та благоустрій території баз відпочинку, 
облаштування бесідок та інших місць відпочинку – 14% 

3. Вища якість обслуговування, у тому числі відсутність хамства, 
обману відпочиваючих з боку обслуговуючого персоналу – 

37% 

Основні 

вимоги до 

комфортного 

відпочинку 

1. Зібрати бруд і відходи на пляжі та на вулицях – 87% 

2. Облаштувати пляжі роздягальнями, фонтанчиками з питною 
водою, туалетами – 77% 

3. Заборонити паління на пляжі та облаштувати місця для паління 
– 22% 

4. Заборонити торгівлю на пляжі, у тому числі спиртними 
напоями – 37% 

 

Другий сегмент споживачів 

Представники Молоді сім’ї з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку 

Розмір 

сегменту 
Близько 17% від загальної кількості туристів 

Загальна 

характеристика 

Представники сегменту шукають спокійного сімейного і 

недорогого відпочинку, тому обирають місце за наявністю 

природних умов (мілке море). Мають порівняно високий відсоток 

вибору із-за неможливості поїхати в Крим. 

Відносно консервативний сегмент (лише 11% обирають нове 

місце відпочинку). 

Досить перспективний для наступних років сегмент, який може 

забезпечити попит на тривалий час за рахунок наявності в зоні 

                                                           
6
 Групи всередині сегментів, що становлять менше 1%, не враховувалися, тому загальна 

сума відсотків не завжди дорівнює 100% (вона може бути меншою); для інших сегментів 

аналогічно 
7
 Для кожного респонденту враховувалося 3 найбільш важливих вимоги, тому сума 

відсотків не дорівнює 100% (вона може бути більшою); для наступної характеристики та 

інших сегментів аналогічно 
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відпочинку привабливих для дітей розваг – аквапарків і 

дельфінаріїв, парків атракціонів тощо. 

Відпочинком, в основному, задоволений, але, на відміну від 

першого сегменту, за рахунок привабливих кліматичних умов. 

Характеризується: відносно низькими витратами на відпочинок та 

великою тривалістю перебування – в середньому 12 днів; відносно 

високими вимогами до комфортності проживання; значними 

вимогами до комфортності відпочинку (вимагають благоустрою 

та чистоти); високими вимогами до якості харчування 

Основні 

причини 

вибору місця 

відпочинку 

1. За зручністю розташування курорту (близько, зручно доїхати) – 

25% 

2. Мілке море – 13% 

3. За неможливістю поїхати в Крим – 28% 

4. За репутацією як недорогого місця для відпочинку – 4% 

Ступінь 

задоволеності 

1. Дуже задоволені і скоріше задоволені – 85% 

2. Незадоволені і скоріше незадоволені – 15% 

Найбільш 

подобається у 

визначених 

зонах 

1. Кліматичні умови (море, сонце) – 74% 

2. Порівняно низькі ціни – 6% 

Найбільш не 

подобається у 

визначених 

зонах 

1. Брудні пляжі і море – 83% 

2. Скупченість, тіснота – 37% 

3. Невідповідність ціна-якість – 27% 

Тривалість 

перебування і 

розмір витрат 

1. Середня тривалість перебування – 12 діб 

2. Витрати низькі (до 300 гривень) та нижче середнього (від 300 
до 500 гривень) у 77% 

3. Загальна вартість відпочинку близько 4700 гривень на людину 

Основні 

вимоги до 

комфортного 

проживання 

1. Дитячі майданчики – 35% 

2. Басейни на території бази, вартість користування яким входила 
би в вартість проживання – 15% 

3. Вища якість обслуговування і харчування – 25% 

4. Благоустрій території баз, в тому числі очищення від сміття – 

19% 

5. Безпека баз, охорона – 9% 

6. Цілодобова подача води – 13% 

Основні 

вимоги до 

комфортного 

відпочинку 

1. Зібрати бруд і відходи на пляжі та на вулицях – майже 100% 

2. Облаштування пляжів роздягальнями, фонтанчиками з питною 
водою, туалетами – 43% 

3. Заборона паління на пляжі та облаштування місць для паління 
–10% 

4. Забезпечення тиші вночі – 6% 
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Третій сегмент споживачів 

Представники Сім’ї з дітьми середнього і старшого шкільного віку 

Розмір 

сегменту 
Близько 31% від загальної кількості туристів 

Загальна 

характеристика 

Представники сегменту шукають сімейного відпочинку, але з 

елементами активного відпочинку, враховуючи вік та інтереси 

дітей. 

Досить мобільний сегмент – майже 50% представників змінюють 

місце відпочинку. 

Найбільш великий сегмент для зон відпочинку півдня України. 

Відпочинком задоволені близько половини представників 

сегменту; також сегмент має досить значний відсоток тих, хто не 

визначився з власними відчуттями – 26%. 

Характеризується: відносно високими витратами на відпочинок та 

середньою тривалістю перебування – в середньому 8 днів; 

чутливістю до сервісу, якості обслуговування; досить значним 

відсотком незадоволених співвідношенням ціна-якість; значною 

увагою щодо забезпечення безпеки відпочинку та охорони баз; 

різноманітністю вимог до комфортного проживання (скоріше за 

все враховують інтереси власні і дітей) 

Основні 

причини 

вибору місця 

відпочинку 

1. За зручністю розташування курорту (близько, зручно доїхати) – 

21% 

2. За наявність місць для розваг – 26% 

3. За відгуками друзів і рідних – 19% 

4. За неможливістю поїхати в Крим – 5% 

Ступінь 

задоволеності 

1. Дуже задоволені і скоріше задоволені – 52% 

2. Незадоволені і скоріше незадоволені – 22% 

3. Не визначилися – 26% 

Найбільш 

подобається у 

визначених 

зонах 

1. Кліматичні умови (море, сонце) – 22% 

2. Місця для розваг – 25% 

3. Пляж – 22% 

Найбільш не 

подобається у 

визначених 

зонах 

1. Брудні пляжі і море – 27% 

2. Брудні громадські місця – 24% 

3. Сервіс, обслуговування – 27% 

4. Невідповідність ціна-якість – 22% 

Тривалість 

перебування і 

розмір витрат 

1. Середня тривалість перебування – 8 діб 

2. Витрати вищі за середні (від 500 до 1000 гривень) у 80% та 

високі (більше 1000 гривень) 

3. Загальна вартість відпочинку близько 5800 гривень на людину 

Основні 

вимоги до 

комфортного 

проживання 

1. Кондиціонери та холодильники в номерах – 28 

2. Басейни на території бази – 25% 

3. Вища якість обслуговування і харчування – 25% 

4. Благоустрій території баз, в тому числі очищення від сміття – 

27% 

5. Безпека баз, охорона –9% 
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6. Вільний доступ до Інтернету – 19% 

Основні 

вимоги до 

комфортного 

відпочинку 

1. Зібрати бруд і відходи на пляжі та на вулицях – майже 90% 

2. Благоустрій пляжів, в тому числі охорона на воді, встановлення 
буйків – 37% 

3. Більша кількість екскурсій – 7% 

4. Відремонтувати дороги, влаштувати пішохідну (паркову) зону 
– 18% 

 

Четвертий сегмент споживачів 

Представники 
Особи середнього і старшого віку, що відпочивають родиною без 

дітей або з друзями 

Розмір 

сегменту 
Близько 27% від загальної кількості туристів 

Загальна 

характеристика 

Представники сегменту шукають спокійного сімейного 

відпочинку, але з елементами активного відпочинку, враховуючи 

власний вік. 

Досить мобільний сегмент – майже 40% представників обирають 

нове місце відпочинку. При цьому саме в цьому сегменті більша 

частина тих, хто приїжджає на місце, яке сподобалося, майже 

кожного року – 29%, а також знов значна частка тих, хто бажає 

отримати враження від нового місця відпочинку. 

Найбільш суперечливий за характеристиками сегмент. 

Відпочинком незадоволені близько третини представників 

сегменту; також сегмент має тих, хто не визначився з власними 

відчуттями – близько 9%. 

Характеризується досить чітким розподіленням на дві групи за 

величиною щоденних витрат: перша – з витратами нижчими за 

середній (до 500 гривень), друга – з високими витратами (більше 

1000 гривень). 

Тривалість відпочинку середня – 8 днів. 

Характеризується також: суперечливими вимогами щодо 

комфортності проживання – з одного боку, вимагаються 

кондиціонери, басейни та вільний доступ до Інтернету, свій пляж, 

а з іншого – кухні, щоб готувати їжу. 

Характеризується високими вимогами до комфортності 

відпочинку, має схильність до умов «все включено»; єдиний 

сегмент, який незадоволений кількістю банкоматів, терміналів, а 

також тим, що, в основному, не здійснюються розрахунки за 

платіжними картками. 

Основні 

причини 

вибору місця 

відпочинку 

1. За зручністю розташування курорту (близько, зручно доїхати) – 

31% 

2. За відгуками друзів і рідних – 26% 

3. За неможливістю поїхати в Крим – 7% 

4. Побачити нове місто відпочинку – 8% 

Ступінь 

задоволеності 

1. Дуже задоволені і скоріше задоволені – 62% 

2. Незадоволені і скоріше незадоволені – 29% 
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3. Не визначилися – 9% 

Найбільш 

подобається у 

визначених 

зонах 

1. Кліматичні умови (море, сонце) – 33% 

2. Місця для розваг – 15% 

3. Пляж – 12% 

4. Недорогий, доступний відпочинок – 22% 

Найбільш не 

подобається у 

визначених 

зонах 

1. Брудні пляжі і море – 78% 

2. Брудні громадські місця – 64% 

3. Паління на пляжі – 22% 

4. Гучна музика вночі – 12% 

Тривалість 

перебування і 

розмір витрат 

1. Середня тривалість перебування – 8 діб 

2. Витрати високі (більше 1000 гривень) або нижчі за середні (до 
500 гривень) 

3. Загальна вартість відпочинку близько 5000 гривень на людину 

Основні 

вимоги до 

комфортного 

проживання 

1. Кондиціонери та холодильники в номерах – 21% 

2. Кухні, щоб була можливість готувати їжу власноруч – 15% 

3. Басейни на території бази – 35% 

4. Вільний доступ до Інтернету –7% 

5. Власне місце на пляжі для бази (щоб був обмежений доступ на 
пляж) – 23% 

Основні 

вимоги до 

комфортного 

відпочинку 

1. Зібрати бруд і відходи на пляжі та на вулицях – майже 90% 

2. Благоустрій пляжів, у тому числі безоплатні шезлонги та 
парасольки – 52% 

3. Більша кількість і різноманітність екскурсій – 19% 

4. Відремонтувати дороги, заборонити паркування на вулицях, 
влаштувати пішохідну та паркову зону –11% 

5. Заборонити паління на пляжі та облаштувати спеціальні місця 
для паління – 16% 

 

Висновки за результатами 3 етапу аналізу: 

1. Переважна більшість туристів приїжджає на відпочинок у зони 

відпочинку півдня України з родиною – 80%; з друзями відпочивають 19,5%; 

наодинці – всього 0,5%. 

2. Переважна більшість туристів (68%) відчуває задоволеність від 

відпочинку. Незадоволені відпочинком 21% туристів. Отже, таких, що у цілому 

задоволених відпочинком, майже в 3 рази більше, ніж таких, що незадоволені. 

3. Із туристів, що були змушені відпочивати влітку на півдні України, 

25% залишилися незадоволеними відпочинком. Також майже 20% тих, хто обирав 

місце відпочинку за власним бажанням, теж незадоволені. 

4. Реальна група постійних споживачів зон відпочинку півдня України – 

це люди, що приїжджають майже кожного року становить близько 10% від 

загальної кількості туристів. Відносно лояльних туристів – тих, хто приїхав 

повторно і бажає приїжджати ще – 25%. Потенційно лояльних туристів – тих, хто 

приїхав вперше і бажає приїхати ще – 25%. Туристи, які, скоріше за все, втрачені 

для цих зон – ті, хто приїхав вперше і не бажає повернутися у наступному році – 

27%. Туристи, які будуть втрачені для визначених зон, якщо у них буде 
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альтернативний варіант відпочинку (ті, що приїхали повторно, але більше 

приїжджати не бажають), становлять 13% від їх загальної кількості. 

5. Складові комфортного відпочинку отримали досить низькі середні 

бали. Найнижчі оцінки отримали: санітарний стан пляжів – 1,5 балів; санітарний 

стан громадських місць – 2,3 балів. Відносно високі оцінки отримали: кількість і 

різноманітність розваг – 4,01 балів; ставлення місцевого населення – 4,2 балів; 

якість харчування – 3,4 балів; доступність і якість торговельної мережі – 3,3 балів. 

Отже, головні проблеми зон відпочинку півдня України – вкрай поганий 

санітарний стан пляжів та громадських місць. Головна перевага – достатня 

кількість місць для розваг. 

6. Бажання туристів повернутися у наступному році тісно пов’язане з їх 

оцінками якості місця проживання, якості обслуговування та санітарного стану 

громадських місць. Тобто ці три параметри визначають, чи увійде турист у групу 

лояльних або постійних споживачів. 

7. У середньому тривалість відпочинку становить 8 днів. Середні 

витрати одного туриста на один день дорівнюють біля 600 гривень. Таким чином, у 

середньому, один турист витрачає на відпочинок близько 4800 гривень. 

8. За тривалістю відпочинку та щоденними витратами на одну людину 

споживачі досить чітко розподілилися за 4 основними групами: 

- 10 днів і до 300 гривень на день (10%) – група відносно тривалого 

відпочинку та відносно невеликих витрат; 

- 7 днів та від 300 до 500 гривень (16%); 

- 10 днів та від 300 до 500 гривень на день (12%); ці дві групи можна 

об’єднати як групу з середньою тривалістю відпочинку і середніми та нижче 

середніх витратами (28%); 

- 7 днів та від 500 до 1000 гривень на день (9%) – середня тривалість 

відпочинку та середні і вище за середні витрати. 

9. Особливо цікава група (привабливий сегмент) – особи, що витрачають 

більше 1000 гривень (у середньому 1500 грн.) на день. Тривалість їх відпочинку 

становить 5 днів – 7%; 7 днів – 3,3%; 10 днів – 1,9% та 14 днів – 1,1%. Тобто в 

середньому тривалість їх відпочинку менша, ніж 8 днів. 

 

4 етап 

На 4 етапі аналізу використовувалися дані опитувань споживачів санаторно-

курортних послуг, в тому числі і інтернет-опитувань, проведених робочою групою. 

Необхідність цього етапу визначається наявністю на досліджуваної території 

унікальних бальнеологічних ресурсів. Отже, дані цього етапу розраховані на 

перспективний розвиток території. 

Оскільки послуги санаторно-курортних закладів є досить дорогими, то для 

вибору перспективного сегмента ринку необхідно враховувати, крім віку, і 

фінансові можливості туристів. Зокрема споживачі із високим рівнем доходу, як 

правило, вибирають дорогі програми (більше 1500 грн. на добу) із високим рівнем 
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комфорту, а населення із середнім рівнем доходу – недорогі або короткотривалі 

програми, розраховані на масового споживача. На жаль, ми не можемо подати дані 

про прибутки іноземних туристів, але очевидним є припущення, що рівень їх 

прибутків є значно вищим, ніж в українців. Тому вони можуть витрат більше 

фінансових ресурсів на здійснення тих чи інших подорожей, аніж наші 

співвітчизники. 

На питання « Відпочивали Ви в санаторіях» 17% опитаних відповіли «так, 

кожен рік», 10% - «так, достатньо регулярно», 27% - «так, декілька разів», 32% - 

«так, один раз», 14% відповіли, що не відпочивали (рис. 1.20). 

 
Рисунок 1.20 – Розподіл респондентів за частотою відвідання санаторіїв 

Серед усіх опитаних 59% респондентів вибрали вирішальним фактором 

відвідування грязелікарні корисність для здоров’я, 46% - доступну ціну, для 36% 

важливим є впевненість в ефективному лікуванні, 21% - бажання тихо та спокійно 

відпочити, для 4% важливим є комфорт в проживанні (рис. 1.21). 

 
Рисунок 1.21 – Розподіл респондентів за мотивами вибору санаторію 

Більшість, а саме 36% респондентів на питання про тривалість курсу, 

відповіли, що хотіли б оздоровлюватися тривалістю до 10-ти днів, 27% тривалістю 

5-7 днів, 14% - 3-5 днів, 13% - більше двох тижнів та 10% хотіли б 

оздоровлюватися до 2-х тижнів (рис. 1.22). 
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Рисунок 1.22 – Розподіл респондентів за тривалістю оздоровлення 

На питання: «з яким висловленням Ви готові погодитись?», 61% опитуваних 

відповіли, що грязелікування – це і приємний і корисний спосіб оздоровитися, 31% 

відповіли, що грязелікування – це дуже ефективний спосіб лікування багатьох 

хвороб. І тільки 8% відповіли, що не вважають грязелікування ефективним (рис. 

1.23). 

 
Рисунок 1.23 – Розподіл респондентів за оцінкою грязелікування 

Майже 45% опитуваних цікавить загальне оздоровлення, косметологія – 

19%, лікування органів руху – 14%, лікування захворювань шкіри – 13%, лікування 

травної системи – 10% та відновлення репродуктивної функції – 7% (рис. 1.24). 

 
Рисунок 1.24 – Розподіл респондентів за прийнятними напрямами лікування 
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Для переважної більшості, а саме 37% респондентів, важливе здорове 

харчування, для 26% - доглянута територія для прогулянок, для 18% - привітливий 

персонал, для 14% - культурна програма, для 6% - смачне харчування (рис. 1.25). 

 
Рисунок 1.25 – Розподіл респондентів за необхідними умовами відпочинку 

На питання: що вплинуло б на Ваше рішення відвідати грязелікарню, 41% 

респондентів відповіли, що рекомендації знайомих, 30% - відгуки знайомих та 29% 

сказали, що реклама. 

Висновки за результатами 4 етапу аналізу: 

Отже, основними характеристиками потенційних споживачів є: 

- переважна спрямованість на загальне оздоровлення (47%); 

- позитивне ставлення до грязелікування (92%); 

- прийнятна тривалість курсу до 2-х тижнів (87%); 

- переважання корисності для здоров’я над комфортністю (96% та 4%); 

- вимоги здорового харчування (37%) та доглянутості території (26%); 

- значна увага відгукам друзів і знайомих; 

- значущість вартості перебування (46%). 

Враховуючі специфіку території, можна виділити наступні цільові ринки, 

що найбільш раціонально використовували би її потенціал: 

- основними цільовими ринками є ринки лікувального та оздоровчого 

туризму; 

- допоміжними цільовими ринками можуть бути ринки культурно-

пізнавального та рекреаційного (розважального) туризму. 

Відповідно потенційними споживачами є: 

- хворі, ті, що потребують відновлювального лікування; 

- відносно здорові люди, що потребують оздоровлення та рекреації; 

- любителі культури та пізнавального відпочинку. 
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Таблиця 1.6 - Основні характеристики потенційних споживачів 

Тип 

споживачів 

Мотивація / 

мета 

відпочинку 

Основні 

характеристики 

Форма 

проведення 

відпочинку 

Чинники, що 

впливають на 

вибір 

туристичного 

продукту 

Споживачі 

ринку 

лікувального 

туризму 

Турбота про 

здоров’я / 

лікування 

Переважно 

середній та 

похилий вік, 

бажання 

подорожувати 

або наодинці 

(похилий вік) 

або з дітьми 

(середній), 

бажання 

затишного 

перебування 

Лікувальні 

процедури, 

нетривалі 

екскурсії, 

заняття 

оздоровчими 

видами 

спорту, 

читання, 

перегляд 

кінофільмів 

Природне 

середовище, 

комфортність 

перебування, 

власний 

досвід, імідж 

закладу, 

рекомендації 

друзів, 

економічність 

Споживачі 

ринку 

оздоровчого 

туризму 

Задоволення 

потреби у 

відпочинку / 

оздоровлення, 

рекреація 

Молодший та 

середній вік, 

бажання 

подорожувати з 

друзями 

(молодшій) або 

родиною 

(середній), 

бажання 

пасивного 

відпочинку з 

елементами 

активного: 

екскурсії, 

розваги,  

Оздоровчі 

заходи, 

заняття 

спортом, 

нетривалі 

екскурсії, в 

тому числі і 

відвідування 

розважальних 

закладів, 

досить рідко 

перегляд 

кінофільмів, 

читання 

Природне 

середовище, 

комфортність 

перебування, 

власний 

досвід і 

рекомендації 

друзів, 

іміджеві 

чинники 

Споживачі 

ринку 

культурно-

пізнавального 

туризму 

Задоволення 

цікавості / 

отримання 

нової 

інформації, 

само-

вдосконалення, 

рекреація 

Розподілу за 

віком або 

доходом немає, 

переважно 

активний 

відпочинок, 

різноманітні 

екскурсії і 

подорожі 

Відвідування 

культурно-

історичних 

пам’яток, 

проходження 

цікавих 

туристичних 

маршрутів, 

оздоровлення 

та заняття 

спортом 

Наявність 

історичних і 

культурних 

центрів, 

визнання з 

боку 

оточуючих, 

іміджеві 

чинники 
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Зміни споживчих переваг за останні 10 років 

За даними досліджень, проведених робочою групою за останні 10 років, 

сформувався новий тип споживача курортно-туристичних послуг. Головні 

психологічні особливості сучасних рекреантів: 

- висока інформованість і значний рівень освіченості; 

- високі вимоги до комфорту і якості послуг; 

- індивідуалізм, екологізм свідомості; 

- мобільність, спонтанність рішень; 

- фізична й розумова активність на відпочинку. 

У цілому ці характеристики співпадають з особливостями сучасних світових 

туристичних потоків, що становить значну небезпеку для вітчизняних курортів та 

зон відпочинку, оскільки світові курорти вже пристосувалися до змін у свідомості 

та вимогах сучасних туристів. В цьому сенсі важливим є порівняння туристичних 

потоків, спрямованих на вітчизняні курорти. 

Таблиця 1.7 – Зміна споживчих переваг за останні 10 років 

 2005-2007 роки 2015-2017 роки 

Сегмент 1 – молодь, що відпочиває у компанії друзів, та молоді сім’ї без дітей 

Відсоток від загальної 

кількості туристів 
Близько 20% Близько 25% 

Мета відпочинку Пляжний відпочинок + 

розваги в компанії друзів 

Розваги в компанії друзів 

+ активний відпочинок 

Ступінь мобільності Високий Дуже високий 

Вимоги до комфортності Низькі Середні 

Додаткові послуги Специфічний «пляжний» 

сервіс — прокат водних 

мотоциклів, інших засобів 

відпочинку 

Розважальні заклади або 

об’єкти для активного 

відпочинку/спорту 

Висновок: Відсоток туристів 1 сегменту на вітчизняних морських курортах за 

останній період збільшився. Проте змінилися пріоритети – від пляжного 

відпочинку до активного, зросли вимоги до забезпеченості території 

розважальними закладами, спортивними майданчиками, спортивними клубами 

тощо, пляжний сервіс вже втрачає пріоритет (новизну). Дуже мобільний і 

перспективний сегмент. Проте зі зростанням вимог може бути втрачений 

вітчизняними курортами внаслідок невідповідності інфраструктури вимогам 

туристів. Поза високим сезоном можна залучити за рахунок проведення музичних 

фестивалів, спортивних змагань, екскурсійних турів тривалістю 2-3 дні. 

Сегмент 2 – молоді сім’ї з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку 

Відсоток від загальної 

кількості туристів 
Близько 15% Близько 17% 

Мета відпочинку Пляжний відпочинок, 

оздоровлення дітей 

Пляжний відпочинок, 

оздоровлення дітей 
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Ступінь мобільності Консервативний сегмент, 

відносно низька 

мобільність 

Консервативний сегмент, 

відносно низька 

мобільність 

Вимоги до комфортності Середній рівень 

комфортності 

Порівняно високий рівень 

комфортності 

Додаткові послуги 

Якісні культурні заходи, 

орієнтовані на 

специфічний вік дітей 

Дитячі басейни, дитячі 

майданчики, спеціальне 

харчування, зручні меблі, 

анімація, послуги догляду 

за дітьми, трансферт 

Висновок: Відсоток туристів 2 сегменту за останній період незначно збільшився. 

Пріоритети майже не змінилися – комфортний пляжний відпочинок, але зросли 

вимоги до пристосованості території саме для дитячого відпочинку; часто основою 

для вибору курорту є наявність закладів з послугами щодо організації розваг для 

дітей та догляду за ними. Консервативний, а отже і перспективний сегмент. Проте 

зі зростанням вимог може бути втрачений вітчизняними курортами внаслідок 

непристосованості інфраструктури для дитячого відпочинку. Поза високим 

сезоном можна залучити за рахунок пропозицій щодо оздоровлення/санаторного 

лікування дітей, або батьків з дітьми. 

Сегмент 3 – сім’ї з дітьми середнього і старшого шкільного віку 

Відсоток від загальної 

кількості туристів 
Близько 25% Близько 30% 

Мета відпочинку 
Пляжний відпочинок, 

оздоровлення дітей 

Активний, культурний 

відпочинок, оздоровлення 

дітей 

Ступінь мобільності 
Відносно низька 

мобільність, 

консервативний сегмент 

Відносно висока 

мобільність, майже 50% 

представників змінюють 

місце відпочинку 

Вимоги до комфортності Середній рівень 

комфортності 

Порівняно високий рівень 

комфортності 

Додаткові послуги Екскурсійна і  культурна 

програма, цікава і для 

дітей, і для їх батьків 

Пізнавальна програма, 

орієнтація на фізичний і 

розумовий розвиток дітей 

Висновок: Відсоток туристів 3 сегменту на вітчизняних морських курортах за 

останній період збільшився. Змінилися пріоритети – від пляжного відпочинку до 

активного, зросли вимоги до здатності території забезпечити активний відпочинок 

та фізичний і розумовий розвиток дітей. Пляжний сервіс дещо втрачає пріоритет 

(новизну). Дуже мобільний і перспективний сегмент. Проте зі зростанням вимог 

може бути втрачений вітчизняними курортами внаслідок невідповідності послуг 

щодо організації активного відпочинку дітей вимогам туристів. Поза високим 
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сезоном можна залучити за рахунок специфічних видів туризму – спортивного, 

кінного, велосипедного, зеленого – за умов наявності екологічних хазяйств або 

етнічних закладів тощо. 

Сегмент 4 – особи середнього і старшого віку, що відпочивають родиною без 

дітей або з друзями 

Відсоток від загальної 

кількості туристів 
Близько 60% Близько 35% 

Мета відпочинку 

Пляжний відпочинок, 

оздоровлення, санаторне 

лікування 

Активний, культурний 

відпочинок, 

оздоровлення, санаторне 

лікування 

Пляжний відпочинок, 

оздоровлення, санаторне 

лікування 

Ступінь мобільності 
Відносно низька 

мобільність, 

консервативний сегмент 

Дуже висока мобільність, 

відсутність консерватизму 

Відносно низька 

мобільність, 

консервативний сегмент 

Вимоги до комфортності 

Середній рівень 

комфортності 

Високий рівень 

комфортності і високі 

вимоги до сервісу 

Середній рівень 

комфортності, доступний 

за ціною 

Додаткові послуги 

Спокійні розваги, 

культурна програма 

Пізнавальна програма, 

поєднання активного 

відпочинку з 

оздоровленням 

Спокійні розваги, 

культурна програма 

Висновок: Відсоток туристів 4 сегменту на вітчизняних морських курортах за 

останній період значно зменшився, причому за рахунок зменшення кількості дуже 

перспективної групи туристів – з високим рівнем доходу, високими витратами на 

відпочинку. Вітчизняні курорти не задовольняють таких туристів за двома 

параметрами – рівнем сервісу та наявністю різноманітної пізнавальної/культурної 

програми. Саме ця група фактично втрачена для вітчизняних курортів та, за 

рідкими виключеннями, масово виїжджає на іноземні курорти. 

На вітчизняних курортах залишилася група туристів цього сегменту, у яких не 

змінилися пріоритети – середній рівень комфортності і мінімальна культурна 

програма. 

Поза високим сезоном можна залучити за як за рахунок специфічних видів туризму 

– СПА, ВЕЛНЕС, зеленого – за умов наявності відповідних закладів, або за 

пропозиціями фестивалів та екскурсійних турів тривалістю 3-5 днів. 
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1.6. Висновки щодо поточного стану соціально-економічного 

розвитку оздоровчо-рекреаційної зони на території Щасливцевської 

сільської ради 

 

1.6.1. SWOT-аналіз сучасного стану розвитку території оздоровчо-

рекреаційної зони 

 

SWOT – це абревіатура, що складається із початкових літерів слів Strengths 

(Сильні сторони), Weaknesses (Слабкі сторони), Opportunities (Можливості), Threats 

(Загрози). В 1963 році в Гарварді на конференції з проблем бізнес-політики 

професор К. Ендрюс вперше публічно озвучив акронім SWOT. Цей акронім був 

представлений візуально у вигляді матриці SWOT. Спочатку SWOT-аналіз був 

заснований на озвучуванні і структуризації знань про поточну ситуацію та 

тенденції її розвитку, пізніше став використовуватися в ширшому значенні – для 

конструювання стратегій. 

SWOT-аналіз – це процес встановлення зв'язків між найхарактернішими для 

об’єкту дослідження можливостями, загрозами, сильними сторонами (перевагами), 

слабостями, результати якого в подальшому можуть бути використані для 

формулювання і вибору стратегій його розвитку. Таким чином, SWOT-аналіз є 

своєрідним інструментом, що не містить остаточної інформації для прийняття 

управлінських рішень, але дає змогу впорядкувати процес обмірковування всієї 

наявної інформації з використанням думок та оцінок експертів. Широке 

застосування та розвиток SWOT-аналізу пояснюються тим, що стратегічне 

управління пов’язане з обробкою та аналізом великого обсягу інформації, яку 

потрібно збирати, використовувати, а відтак виникає потреба пошуку, розробки та 

застосування методів організації такої роботи. 

Отже, проведення SWOT-аналізу має важливе значення для здійснення 

стратегічного планування, оскільки його методика – ефективний, доступний, 

дешевий засіб оцінки стану проблемної та управлінської ситуації. Він дозволяє 

систематизувати проблемні ситуації; краще розуміти структуру ресурсів, на які 

слід опиратися в удосконаленні діяльності та розвитку об’єкту дослідження; 

відстежувати загальний стан зовнішнього середовища; виділяти і використовувати 

нові потенційні можливості розвитку та обирати оптимальний його напрям, тобто 

приймати зважені стратегічні рішення, що є сьогодні ключовим фактором для 

успішній управлінській діяльності. 

 

SWOT-аналіз оздоровчо-рекреаційної зони на території Щасливцевської 

сільської ради проводиться з метою отримання об’єктивної аргументації 

висновків щодо обмежень та можливостей її успішного розвитку. 
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Виявлення факторів для аналізу здійснювалося з урахуванням: 

- синтезованої інформації щодо загальної характеристики соціально-

економічного, екологічного, демографічного та технічного стану території; 

- стану зовнішнього середовища, найбільш впливових зовнішніх 

факторів; 

- висновків з аналізу споживачів оздоровчо-рекреаційних послуг на 

зазначеній території; 

- конкурентного середовища і виявлених факторів 

конкурентоспроможності. 

В результаті найбільш значущими для успішного розвитку було визнано такі 

аспекти стану території. 

Сильні: значний природно-ресурсний потенціал, що містить унікальні 

природні лікувальні ресурси, кліматичні умови та унікальні природні об’єкти; 

досить розвинена туристична інфраструктура (заклади розміщення та 

розважальні заклади), що відповідає попиту, який склався (сімейний бюджетний 

пляжний відпочинок, оздоровлення для сегменту осіб середнього і старше за 

середній віку); позитивний імідж території як зони відпочинку, що 

характеризується стабільністю попиту з боку постійних споживачів; висока ділова 

активність населення території в галузі туризму (надання послуг з тимчасового 

проживання) та заінтересованість як населення, так і місцевої влади у подальшому 

розвитку оздоровчо-рекреаційної зони; технологічна готовність території - тобто 

її здатність до успішної конкуренції та інвестиційна привабливість (на рівень 

технологічної готовності не впливає факт винайдення технологій у межах території 

або поза ними, головними чинниками технологічної готовності є доступ 

підприємств до прогресивних продуктів, здатність опанування ними, наявність 

прямих інвестицій, здатність максимально використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології); наявність вільних земельних ділянок для будівництва 

об’єктів рекреаційного призначення та об’єктів інфраструктури. 

Слабкі: нераціональне використання природних лікувальних ресурсів, 

відсутність відповідної інфраструктури (пансіонатів з лікуванням, санаторіїв, 

курортних СПА готелів тощо); незадовільний стан облаштування пляжів, 

практично відсутня пляжна інфраструктура (переодягальні, душові і т. ін.), не 

обладнані місця для паління, а також незадовільний санітарний стан громадських 

місць; відсутність об’єктів загального користування, що формують громадський 

центр зони відпочинку – пішохідна зона та інші місця відпочинку загального 

користування, громадський парк, спортивні майданчики тощо; дуже значна 

сезонність та недопустимо високе неконтрольоване антропогенне навантаження 

на територію під час високого сезону (з травня по вересень кількість 

відпочиваючих перевищує допустиму рекреаційну ємність, причому під час 

«пікового» навантаження в 4,8 разів у с. Щасливцеве, та в 7,6 разів у с. Генічеська 

Гірка); занадто мала кількість об’єктів для активного відпочинку та екскурсійних 
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і культурно-розважальних пропозицій, що є причиною втрати дуже перспективного 

сегментів споживачів – молоді і молодих сімей без дітей та осіб, старших за 

середній вік з високим та вище середнього рівнем доходу; невідповідність 

інженерних мереж сучасним потребам території. 

За результатами PEST-аналізу найбільш впливовішими для територій було 

визнано такі позитивні характеристики зовнішнього середовища (можливості): 

- прагнення молоді і людей середнього віку до здорового способу 

життя, популярність оздоровчого відпочинку, СПА і ВЕЛНЕСС закладів; 

- висока ділова та життєва активність населення; 

- широке розповсюдження інтернету, швидкий розвиток систем зв’язку; 

швидкий розвиток технологій маркетингу територій, технологій створення і 

розвитку туристичних дестинацій; 

- курс на зростання самостійності територіальних громад, значна 

кількість джерел для залучення фінансових ресурсів, в тому числі через участь у 

конкурсах; 

- стрімкий розвиток технологій в галузі оздоровлення, рекреації та 

наявність відповідних кваліфікованих кадрів на ринку праці. 

Найбільш загрозливими для територій за результатами PEST-аналізу було 

визнано такі негативні характеристики зовнішнього середовища (загрози): 

- посилення конкуренції територій, збільшення витрат на створення 

іміджу територій, інформаційної і транспортної доступності; 

- рівень інфляції, девальвація гривні, зростання цін на товари першої 

необхідності; 

- зниження доходів населення, негативні зміни у структурі розходів 

населення; 

- швидке моральне старіння технологій в галузі відпочинку, 

оздоровлення та рекреації, швидка втрата новизни (унікальності) туристичних 

послуг; 

- зовнішньополітичний курс країни: подальше погіршення відносин з 

Росією, ескалація конфліктної ситуації. 

Оцінки виявлених факторів було отримано за допомогою експертного 

оцінювання, при цьому використовувалась спеціально розроблені шкали. 

Таблиця 1.8 - Шкала для оцінювання внутрішніх факторів 

Оцінка 

(бал) 

Формулювання 

сильна сторона слабка сторона 

5 визначна перевага (характеристика 

унікальна, сильніша за всі інші, 

забезпечує досягнення цілі) 

катастрофічна (характеристика 

така, що унеможливлює 

досягнення цілі) 

4 значна перевага (характеристика 

така, що значно сприяє досягненню 

цілі, значно підвищує успішність) 

дуже слабка (характеристика така, 

що може значно знизити 

успішність, значно затримати 
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досягнення цілі) 

3 середня (одна із основних сильних 

сторін) 

середня (одна із основних слабких 

сторін) 

2 сильна (характеристика  підвищує 

успішність досягнення цілі, проте є 

набагато сильніші) 

слабка (характеристика знижує 

успішність досягнення цілі, але є 

набагато слабкіші) 

1 дещо сильна (дещо підвищує 

успішність досягнення цілі) 

дещо слабка (дещо знижує 

успішність досягнення цілі) 

 

Таблиця 1.9 - Шкала для оцінювання значущості впливу зовнішніх факторів 

(можливостей і загроз) 

Оцінка 

(бал) 

Формулювання значущості впливу 

можливості загрози 

5 дуже сильний, надає стратегічно 

значущу підтримку 

дуже сильний, досягнення цілей 

майже неможливо 

4 значущій, значно полегшує 

досягнення цілей 

значущій, значно затримує 

досягнення цілей 

3 помірно полегшує досягнення 

цілей 

помірно затримує досягнення 

цілей 

2 слабкий, дещо полегшує 

досягнення цілей 

слабкий, дещо затримує 

досягнення цілей 

1 дуже слабкий дуже слабкий 

 

При оцінюванні зовнішніх можливостей і загроз враховувалася ймовірність 

їх існування у незмінному стані (або виникнення) у той період часу, для якого 

проводився аналіз. Така ймовірність також оцінювалася за спеціальною шкалою. 

 

Таблиця 1.10 - Шкала для оцінювання ймовірності виникнення  

зовнішніх можливостей і загроз 

Ймовірність виникнення можливості або загрози 

0,05 ймовірність дуже низька, можливість чи загроза майже не проявиться або 

зникне 

0,25 ймовірність низька, можливість чи загроза більш за все не проявиться або 

зникне 

0,50 ймовірності прояву та не прояву однакові (існування та зникнення) 

0,75 ймовірність висока, можливість чи загроза більш за все проявиться 

(виникне) 

0,95 ймовірність дуже висока, можливість чи загроза обов’язково  проявиться 

(виникне) 
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Надалі було побудовано SWOT-матриці для кожного з об’єктів дослідження, 

в яких використовувалися такі позначення: аі – оцінка відповідної характеристики 

об’єкту дослідження (сильної або слабкої сторони); кj – оцінка значущості впливу 

відповідного явища у зовнішньому оточені об’єкта дослідження; pj – ймовірності 

виникнення відповідної можливості або загрози. 

В квадратах SO, ST, WO, WT проставлено в відповідних клітинах оцінки 

характеристик об’єктів дослідження S і W з боку їх впливу на використання 

можливостей або захист від загроз (позначення – aij) за наступною шкалою. 

Таблиця 1.11 - Шкала оцінки впливу характеристик об’єкту дослідження на 

використання можливостей або захист від загроз 

Оцінка Формулювання 

+5 
надає змогу повністю використати можливість або захиститися від 

загрози 

+4 достатньо сприяє використанню можливості або захисту від загрози 

+3 сприяє використанню можливості або захисту від загрози 

+2 дещо допомагає використати можливість або захиститися від загрози 

+1 
незначно допомагає використати можливість або захиститися від 

загрози 

0 нейтральна до фактору зовнішнього середовища 

-1 декілька ускладнює використання можливості або захист від загрози 

-2 дещо ускладнює використання можливості або захист від загрози 

–3 ускладнює використання можливості або захист від загрози 

-4 значно ускладнює використання можливості або захист від загрози 

–5 заперечує використання можливості або захист від загрози 

 

Подальший аналіз проводився за інтегральними оцінками, що 

розраховувалися за формулою: 

                  , 

Суми інтегральних оцінок у стовпцях отриманої матриці дозволили 

виокремити найбільш значущі фактори зовнішнього середовища. При цьому самій 

значущій можливості відповідала максимальна оцінка, а загрозі – мінімальна. 

Аналогічно, суми інтегральних оцінок у рядках отриманої матриці дозволили 

виокремити найбільш значущі характеристики об’єктів дослідження. Найбільш 

сильній стороні відповідала максимальна оцінка, найбільш слабкій – мінімальна. 

Після визначення оцінок всіх обраних для аналізу факторів було 

сформульовано оптимальну стратегію щодо подальшого розвитку оздоровчо-

рекреаційної зони на запропонованій території. 
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Таблиця 1.12 - SWOT- матриця (1 частина) 

 

Можливості 

прагнення 

населення до 

здорового 

способу життя, 

популярність 

оздоровчого 

відпочинку 

висока ділова та 

життєва 

активність 

населення 

швидкий 

розвиток систем 

зв’язку, 

технологій 

маркетингу 

територій, та 

управління 

туристичними 

дестинаціями 

курс на зростання 

самостійності 

територіальних 

громад, значна 

кількість джерел 

для залучення 

фінансових 

ресурсів 

стрімкий 

розвиток 

технологій в 

галузі 

оздоровлення, 

рекреації та 

наявність 

кваліфікованих 

кадрів 

Значущість (kj) 0,9 0,7 0,8 0,7 0,7 

Ймовірність (pj) 4 5 3 5 4 

Сильні сторони (S) aі 
     

значний природно-ресурсний 

потенціал 
5 5 3 3 5 5 

досить розвинена туристична 

інфраструктура 
3 4 4 4 4 5 

позитивний імідж території як зони 

відпочинку 
4 4 4 4 4 4 

висока ділова активність населення 

території в галузі туризму 
4 5 4 4 5 4 

технологічна готовність території 4 4 4 5 3 5 

наявність вільних земельних ділянок 

для будівництва об’єктів 

рекреаційного призначення та 

об’єктів інфраструктури 

5 5 5 4 5 5 

Слабкі сторони (W)       

нераціональне використання 5 -5 -3 -3 -4 -5 
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природних лікувальних ресурсів 

незадовільний стан облаштування 

пляжів 
3 -3 -3 -2 -2 -3 

відсутність об’єктів загального 

користування 
4 -3 -3 -4 -3 -2 

дуже значна сезонність та 

недопустимо високе антропогенне 

навантаження  

5 -3 -3 -2 -4 -4 

занадто мала кількість об’єктів для 

активного і культурно-

розважального відпочинку 

4 -4 -4 -2 -3 -4 

невідповідність інженерних мереж 

сучасним потребам території 
3 -2 -2 -3 -2 -4 

 

Таблиця 1.13 - SWOT- матриця (2 частина) 

 

Загрози 

посилення 

конкуренції 

територій, 

збільшення 

витрат на 

створення 

іміджу 

територій, 

інформаційної 

і транспортної 

доступності 

рівень 

інфляції, 

девальвація 

гривні, 

зростання цін 

на товари 

першої 

необхідності 

зниження доходів 

населення, 

негативні зміни у 

структурі розходів 

населення 

швидке моральне 

старіння 

технологій в 

галузі 

оздоровлення та 

рекреації, втрата 

новизни 

(унікальності) 

туристичних 

послуг 

зовнішньо-

політичний курс 

країни: подальше 

погіршення 

відносин з 

Росією, ескалація 

конфліктної 

ситуації 

Значущість (kj) 0,9 0,7 0,6 0,8 0,5 

Ймовірність (pj) 5 3 5 3 5 
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Сильні сторони (S) aі      

значний природно-ресурсний потенціал 5 4 3 3 4 2 

досить розвинена туристична 

інфраструктура 
3 4 3 4 4 3 

позитивний імідж території як зони 

відпочинку 
4 4 3 4 3 2 

висока ділова активність населення 

території в галузі туризму 
4 4 4 4 5 3 

технологічна готовність території 4 4 3 4 4 3 

наявність вільних земельних ділянок 

для будівництва об’єктів рекреаційного 

призначення та об’єктів інфраструктури 

5 4 3 3 4 2 

Слабкі сторони (W) aі      

нераціональне використання природних 

лікувальних ресурсів 
5 -4 -3 -4 -4 -3 

незадовільний стан облаштування 

пляжів 
3 -4 -1 -3 -3 -1 

відсутність об’єктів загального 

користування 
4 -4 -3 -3 -3 0 

дуже значна сезонність та недопустимо 

високе антропогенне навантаження  
5 -4 -4 -2 -4 -1 

занадто мала кількість об’єктів для 

активного і культурно-розважального 

відпочинку 

4 -4 -4 -3 -4 -3 

невідповідність інженерних мереж 

сучасним потребам території 
3 -3 -4 -1 -4 -4 
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Таблиця 1.14 - Матриця інтегральних оцінок (1 частина) 

   

Можливості 

прагнення 

населення до 

здорового 

способу життя, 

популярність 

оздоровчого 

відпочинку 

висока ділова та 

життєва 

активність 

населення 

швидкий 

розвиток 

систем зв’язку, 

технологій 

маркетингу 

територій, та 

управління 

туристичними 

дестинаціями 

курс на зростання 

самостійності 

територіальних 

громад, значна 

кількість джерел 

для залучення 

фінансових 

ресурсів 

стрімкий 

розвиток 

технологій в 

галузі 

оздоровлення, 

рекреації та 

наявність 

кваліфікованих 

кадрів 

Сильні сторони (S) 

значний природно-ресурсний потенціал 90 52,5 36 87,5 70 

досить розвинена туристична 

інфраструктура 
43,2 42 28,8 42 42 

позитивний імідж території як зони 

відпочинку 
57,6 56 38,4 56 44,8 

висока ділова активність населення 

території в галузі туризму 
72 56 38,4 70 44,8 

технологічна готовність території 57,6 56 48 42 56 

наявність вільних земельних ділянок для 

будівництва об’єктів рекреаційного 

призначення та об’єктів інфраструктури 

90 87,5 48 87,5 70 

Слабкі сторони (W) 

нераціональне використання природних 

лікувальних ресурсів 
-90 -52,5 -36 -70 -70 

незадовільний стан облаштування пляжів -32,4 -31,5 -14,4 -21 -25,2 

відсутність об’єктів загального -43,2 -42 -38,4 -42 -22,4 
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користування 

дуже значна сезонність та недопустимо 

високе антропогенне навантаження  
-54 -52,5 -24 -70 -56 

занадто мала кількість об’єктів для 

активного і культурно-розважального 

відпочинку 

-57,6 -56 -19,2 -42 -44,8 

невідповідність інженерних мереж сучасним 

потребам території 
-21,6 -21 -21,6 -21 -33,6 

Суми 111,6 94,5 84 119 75,6 

 

Таблиця 1.15 - Матриця інтегральних оцінок (2 частина) 

 

Загрози  

посилення 

конкуренції 

територій, 

збільшення 

витрат на 

створення 

іміджу 

територій, 

інформаційної 

і транспортної 

доступності 

рівень 

інфляції, 

девальвація 

гривні, 

зростання 

цін на 

товари 

першої 

необхідності 

зниження доходів 

населення, 

негативні зміни у 

структурі розходів 

населення 

швидке моральне 

старіння 

технологій в 

галузі 

оздоровлення та 

рекреації, втрата 

новизни 

(унікальності) 

туристичних 

послуг 

зовнішньо-

політичний курс 

країни: подальше 

погіршення 

відносин з 

Росією, 

ескалація 

конфліктної 

ситуації 

Суми 

Сильні сторони (S) 

значний природно-ресурсний 

потенціал 
90 31,5 45 48 25 575,5 

досить розвинена туристична 

інфраструктура 
54 18,9 36 28,8 22,5 358,2 
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позитивний імідж території як зони 

відпочинку 
72 25,2 48 28,8 20 446,8 

висока ділова активність населення 

території в галузі туризму 
72 33,6 48 48 30 512,8 

технологічна готовність території 72 25,2 48 38,4 30 473,2 

наявність вільних земельних ділянок 

для будівництва об’єктів 

рекреаційного призначення та об’єктів 

інфраструктури 

90 31,5 45 48 25 622,5 

Слабкі сторони (W) 

нераціональне використання 

природних лікувальних ресурсів 
-90 -31,5 -60 -48 -37,5 -585,5 

незадовільний стан облаштування 

пляжів 
-54 -6,3 -27 -21,6 -7,5 -240,9 

відсутність об’єктів загального 

користування 
-72 -25,2 -36 -28,8 0 -350 

дуже значна сезонність та 

недопустимо високе антропогенне 

навантаження  

-90 -42 -30 -48 -12,5 -479 

занадто мала кількість об’єктів для 

активного і культурно-розважального 

відпочинку 

-72 -33,6 -36 -38,4 -30 -429,6 

невідповідність інженерних мереж 

сучасним потребам території 
-40,5 -25,2 -9 -28,8 -30 -252,3 

Суми 31,5 2,1 72 26,4 35  
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Таблиця 1.16 - Рейтинг позитивних і негативних факторів 

№ 

з/р 
Фактор Оцінка Рейтинг 

Сильні сторони 

1 значний природно-ресурсний потенціал 575,5 2 

2 досить розвинена туристична інфраструктура 358,2 6 

3 позитивний імідж території як зони відпочинку 446,8 5 

4 висока ділова активність населення території в галузі 

туризму 
512,8 3 

5 технологічна готовність території 473,2 4 

6 наявність вільних земельних ділянок для будівництва 

об’єктів рекреаційного призначення та об’єктів 

інфраструктури 

622,5 1 

Слабкі сторони 

1 нераціональне використання природних лікувальних 

ресурсів 
-585,5 1 

2 незадовільний стан облаштування пляжів -240,9 6 

3 відсутність об’єктів загального користування -350 4 

4 дуже значна сезонність та недопустимо високе 

антропогенне навантаження  
-479 2 

5 занадто мала кількість об’єктів для активного і культурно-

розважального відпочинку 
-429,6 3 

6 невідповідність інженерних мереж сучасним потребам 

території 
-252,3 5 

Можливості 

1 прагнення населення до здорового способу життя, 

популярність оздоровчого відпочинку 
111,6 2 

2 висока ділова та життєва активність населення 94,5 3 

3 швидкий розвиток систем зв’язку, технологій маркетингу 

територій, та управління туристичними дестинаціями 
84 4 

4 курс на зростання самостійності територіальних громад, 

значна кількість джерел для залучення фінансових ресурсів 
119 1 

5 стрімкий розвиток технологій в галузі оздоровлення, 

рекреації та наявність кваліфікованих кадрів 
75,6 5 

Загрози 

1 посилення конкуренції територій, збільшення витрат на 

створення іміджу територій, інформаційної і транспортної 

доступності 

31,5 3 

2 рівень інфляції, девальвація гривні, зростання цін на товари 

першої необхідності 
2,1 1 

3 зниження доходів населення, негативні зміни у структурі 

розходів населення 
72 5 

4 швидке моральне старіння технологій в галузі оздоровлення 

та рекреації, втрата новизни (унікальності) туристичних 

послуг 

26,4 2 

5 зовнішньополітичний курс країни: подальше погіршення 

відносин з Росією, ескалація конфліктної ситуації 
35 4 
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Висновки за результатами SWOT-аналізу: 

 

«Точками успіху» для території є ті сполучення можливостей і сильних 

сторін, які отримали максимальні оцінки в квадраті SО матриці інтегральних 

оцінок, а саме: 

- прагнення населення країни до здорового способу життя, популярність 

оздоровчого відпочинку (можливість) та значний природно-ресурсний потенціал 

(сильна сторона) і наявність вільних земельних ділянок для будівництва об’єктів 

рекреаційного призначення та об’єктів інфраструктури (сильна сторона); 

- висока ділова та життєва активність населення країни (можливість) і 

курс на зростання самостійності територіальних громад, значна кількість джерел 

для залучення фінансових ресурсів (можливість) та наявність вільних земельних 

ділянок для будівництва об’єктів рекреаційного призначення та об’єктів 

інфраструктури (сильна сторона); 

- стрімкий розвиток технологій в галузі оздоровлення, рекреації та 

наявність кваліфікованих кадрів (можливість) та значний природно-ресурсний 

потенціал (сильна сторона) і наявність вільних земельних ділянок для будівництва 

об’єктів рекреаційного призначення та об’єктів інфраструктури (сильна сторона). 

«Точками кризи» для території є ті сполучення зовнішніх загроз і слабких 

сторін, які отримали мінімальні оцінки в квадраті WT матриці інтегральних оцінок, 

а саме: 

- посилення конкуренції територій, збільшення витрат на створення 

іміджу територій, інформаційної і транспортної доступності (загроза) та 

нераціональне використання природних лікувальних ресурсів (слабка сторона), 

дуже значна сезонність та недопустимо високе антропогенне навантаження (слабка 

сторона) і занадто мала кількість об’єктів для активного і культурно-

розважального відпочинку (слабка сторона); 

- зниження доходів населення країни, негативні зміни у структурі 

розходів населення (загроза) та нераціональне використання природних 

лікувальних ресурсів (слабка сторона). 

«Точки кризи» є найбільш суттєвими ситуаціями, що провокують ризик 

неуспішності території, тому саме на їх подолання повинна бути спрямована 

система управління нею. 

«Точками гальмування» для території є ті сполучення можливостей і 

слабких сторін, які отримали мінімальні оцінки в квадраті WО матриці 

інтегральних оцінок, а саме: 

- прагнення населення країни до здорового способу життя, популярність 

оздоровчого відпочинку (можливість) та нераціональне використання природних 

лікувальних ресурсів (слабка сторона); 

- курс на зростання самостійності територіальних громад, значна 

кількість джерел для залучення фінансових ресурсів (можливість) та 

нераціональне використання природних лікувальних ресурсів (слабка сторона) і 
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дуже значна сезонність та недопустимо високе антропогенне навантаження (слабка 

сторона); 

- стрімкий розвиток технологій в галузі оздоровлення, рекреації та 

наявність кваліфікованих кадрів (можливість) та нераціональне використання 

природних лікувальних ресурсів (слабка сторона). 

Вищезазначене повинні враховуватися при управлінні територією, що 

дозволить найбільш повно використовувати можливості за рахунок сильних сторін 

території або підсилення/нейтралізації її слабких сторін. 

«Точками захисту» території є ті сполучення загроз і сильних сторін, які 

отримали максимальні оцінки в квадраті SТ матриці інтегральних оцінок, а саме: 

- посилення конкуренції територій, збільшення витрат на створення 

іміджу територій, інформаційної і транспортної доступності (загроза) та значний 

природно-ресурсний потенціал (сильна сторона) і наявність вільних земельних 

ділянок для будівництва об’єктів рекреаційного призначення та об’єктів 

інфраструктури (сильна сторона), а також висока ділова активність населення 

території в галузі туризму (сильна сторона) і технологічна готовність території 

(сильна сторона). 

Успішність розвитку території значною мірою залежить від того, 

наскільки її стратегією будуть враховані вищезазначені особливості. 

 

 

1.6.2. Дерево проблем соціально-економічного розвитку оздоровчо-

рекреаційної зони 

На основі системного аналізу визначено «корінну» проблему території – 

відсутність стратегії комплексного розвитку території та відповідної системи 

управління – та розроблено схему причинно-наслідкових зв’язків явищ, що 

дозволяє однозначно розуміти причини і можливі реальні наслідки процесів, що 

відбуваються в туристично-рекреаційній сфері досліджуваної території (рис. 

Дерево проблем). Причинно-наслідковий аналіз є підґрунтям для обґрунтованого 

прийняття оптимальних управлінських рішень щодо покращання ситуації. 

Як видно з рисунку, основними причинами існуючої проблемної ситуації є:  

- нераціональне, неефективне використання переваг території, в тому 

числі природних ресурсів та специфічної активності населення; 

- відсутність комплексного детального планування території, стихійне 

будівництво об’єктів туристичної інфраструктури; 

- відсутність комплексних маркетингових досліджень та низько 

ефективна, несистемна маркетингова діяльність суб’єктів туристичного бізнесу. 

Саме ці причини призвели до виникнення основних негативних явищ на 

території: 

- занадто високої сезонності та низької зайнятості населення поза 

пляжним сезоном; 
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- невідповідності туристичної інфраструктури вимогам сучасних 

споживачів; 

- неприпустимо високе антропогенне навантаження у період пляжного 

сезону. 

Причинно-наслідковий аналіз є основою для усвідомлення потреби 

стратегічних перетворень і дій та розроблення структури цілей, завдань, 

пріоритетів за напрямами розвитку (критичні питання), які є сьогодні 

найважливішими для рекреаційно-туристичної сфери території і залишатимуться 

актуальними впродовж наступних років. 
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Відсутність сучасних 

санаторіїв, 

реабілітаційних 

закладів

Відсутність сучасних 

санаторіїв, 

реабілітаційних 

закладів

Відсутність 

пропозицій сучасного 

перспективного 

напрямку – СПА та 

ВЕЛНЕС

Відсутність 

пропозицій сучасного 

перспективного 

напрямку – СПА та 

ВЕЛНЕС

Відсутність закладів з 

використанням 

національних 

культурних традицій 

населення території

Відсутність закладів з 

використанням 

національних 

культурних традицій 

населення території

Відсутність підприємств 

з перероблення/

фасування мінеральних 

ресурсів для 

лікувальних/

косметологічних цілей

Відсутність підприємств 

з перероблення/

фасування мінеральних 

ресурсів для 

лікувальних/

косметологічних цілей

Занадто висока сезонність та низька 

зайнятість населення поза пляжним 

сезоном

Занадто висока сезонність та низька 

зайнятість населення поза пляжним 

сезоном

Нераціональне, неефективне використання 

переваг території, в тому числі природних 

ресурсів та специфіки населення

Занадто мала 

кількість пропозицій 

активного/ 

пізнавального 

відпочинку

Занадто мала 

кількість пропозицій 

активного/ 

пізнавального 

відпочинку

Відсутність ТРЦ, 

парків, спортивних 

споруд тощо 

загального 

користування

Відсутність ТРЦ, 

парків, спортивних 

споруд тощо 

загального 

користування

Відсутність 

пропозицій поза 

сезоном: фестивалі, 

спортивні змагання, 

тури вихідного дня 

тощо

Відсутність 

пропозицій поза 

сезоном: фестивалі, 

спортивні змагання, 

тури вихідного дня 

тощо

Невідповідність туристичної 

інфраструктури вимогам сучасних 

споживачів

Невідповідність туристичної 

інфраструктури вимогам сучасних 

споживачів

Відсутність комплексного детального 

планування території, стихійне будівництво 

об̔  єктів туристичної інфраструктури

Втрата сегменту 

споживачів 

середнього віку з 

високим рівнем 

доходу та молоді

Втрата сегменту 

споживачів 

середнього віку з 

високим рівнем 

доходу та молоді

Відсутність чіткого 

позиціонування 

території як зони 

відпочинку та 

комплексної реклами

Відсутність чіткого 

позиціонування 

території як зони 

відпочинку та 

комплексної реклами

Стихійно склавшийся 

попит бюджетного 

пляжного відпочинку 

з дітьми 

Стихійно склавшийся 

попит бюджетного 

пляжного відпочинку 

з дітьми 

Неприпустимо високе антропогенне 

навантаження у період пляжного сезону

Неприпустимо високе антропогенне 

навантаження у період пляжного сезону

Відсутність комплексного маркетингового 

дослідження, низько ефективна, несистемна 

маркетингова діяльність

Відсутність стратегії комплексного розвитку 

території та системи управління цим 

розвитком

 

 

Рисунок 1.26  - Дерево проблем сучасного стану соціально-економічного розвитку оздоровчо-рекреаційної зони 

на території Щасливцевської сільської ради 
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2. ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО БАЧЕННЯ СТІЙКОГО 

РОЗВИТКУ ОЗДОРОВЧО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ЗОНИ НА ТЕРИТОРІЇ 

ЩАСЛИВЦЕВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

 

 

2.1. Аналіз переваг і недоліків отримання територією статусу 

«курорт» 

Курорт – освоєна природна територія на землях оздоровчого призначення, 

що має природні лікувальні ресурси, необхідні для їх експлуатації будівлі та 

споруди з об’єктами інфраструктури, використовується з метою лікування, 

медичної реабілітації, профілактики захворювань та  для рекреації і підлягає 

особливій охороні. 

За своєю спеціалізацією курорти поділяються на курорти загального 

призначення та спеціалізовані курорти для лікування конкретних захворювань. 

Лікувально-оздоровча місцевість – природна територія, що має мінеральні та 

термальні води, лікувальні грязі, озокерит, ропу лиманів та озер, кліматичні та інші 

природні умови, сприятливі для лікування, медичної реабілітації та профілактики 

захворювань. 

До природних лікувальних ресурсів належать мінеральні і термальні води, 

лікувальні грязі та озокерит, ропа лиманів та озер, морська вода, природні об’єкти і 

комплекси із сприятливими для лікування кліматичними умовами, придатні для 

використання з метою лікування, медичної реабілітації та профілактики 

захворювань. 

Порівняння переваг і недоліків, пов’язаних з отриманням статусу, 

представлено в таблиці 1. 

Таблиця 2.1 – Вимоги до територій для отримання статусу курорту 

Курорт державного значення Курорт місцевого значення 

Підстава – Закон України «Про курорти» (чинний, редакція від 26.04.2014 р.) 

Вимоги до створення курорту 

До курортів державного значення належать 

природні території, що мають особливо цінні 

та унікальні природні лікувальні ресурси і 

використовуються з метою лікування, 

медичної реабілітації та профілактики 

захворювань 

До курортів місцевого значення 

належать природні території, що мають 

загальнопоширені природні лікувальні 

ресурси і використовуються з метою  

лікування, медичної реабілітації  та 

профілактики захворювань 

Особливо цінні та унікальні природні 

лікувальні ресурси – ресурси, які не часто 

зустрічаються на території України, мають 

обмежене поширення або невеликі запаси у 

родовищах та є особливо сприятливими і 

ефективними для використання з метою 

лікування, медичної реабілітації та 

профілактики захворювань 

Загальнопоширені природні  лікувальні 

ресурси – ресурси, які зустрічаються в 

різних регіонах України, мають значні 

запаси та придатні для використання з 

метою лікування, медичної реабілітації та 

профілактики захворювань 
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Процедура створення курорту 

Підставою для прийняття рішення про оголошення природної території курортною є 

наявність на ній природних лікувальних ресурсів, необхідної інфраструктури для їх 

експлуатації та організації лікування людей 

Підготовку та подання клопотань про оголошення природних територій курортними 

можуть здійснювати: 

- центральні та місцеві органи виконавчої влади; 

- органи місцевого самоврядування; 

- інші заінтересовані підприємства, установи, організації та громадяни. 

Клопотання про оголошення природних територій  курортними подаються до 

відповідних органів виконавчої влади, уповноважених цим Законом здійснювати їх 

попередній розгляд 

Клопотання про оголошення природних територій курортними мають містити: 

- обґрунтування необхідності оголошення природних територій курортними; 

- характеристику природних лікувальних ресурсів, їх лікувальних факторів, кліматичних, 

інженерно-геологічних та інших умов, сприятливих для лікування, медичної реабілітації 

та профілактики захворювань, інших цінностей природних територій, що пропонуються 

для оголошення; 

- відомості про місцезнаходження, розміри, характер використання та про власників і 

користувачів  природних територій, а також відповідний картографічний матеріал 

Клопотання про оголошення природних територій курортними у місячний термін 

розглядається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері курортів, з урахуванням пропозицій обласної ради. 

У разі схвалення клопотання центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері курортів, погоджує це клопотання з власниками чи 

користувачами земельних ділянок. 

На підставі результатів погодження клопотань центральний орган виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері курортів, забезпечує розроблення проектів оголошення 

природних територій курортними 

Проекти оголошення природних територій курортними підлягають державній 

екологічній та санітарно-гігієнічній  експертизам, які проводяться відповідно до законів 

України "Про державну екологічну експертизу" (45/95-ВР) і "Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення" (4004-12) 

У разі позитивного висновку державної екологічної та санітарно-гігієнічної експертиз 

щодо проектів оголошення природних територій курортними матеріали передаються: 

центральним органом виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері курортів 

до центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у 

зазначеній сфері, для внесення в 

установленому порядку на розгляд Кабінету 

Міністрів України 

місцевими органами виконавчої влади до 

обласної державної адміністрації 

Рішення про оголошення природних 

територій курортними територіями 

державного значення приймає Верховна Рада 

України за поданням Кабінету Міністрів 

України 

Рішення про оголошення природних 

територій курортними територіями 

місцевого значення приймає обласна рада 

за поданням обласної державної 

адміністрації 

Фінансування курортів державного 

значення, включаючи розвиток транспорту, 

систем водопостачання та каналізації, 

телерадіомовлення та зв’язку, 

Фінансування курортів місцевого 

значення здійснюється  відповідно до 

місцевих програм за рахунок джерел, 

передбачених законом України 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/45/95-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4004-12
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енергозабезпечення, проведення 

природоохоронних заходів, здійснюється 

відповідно до державних програм за рахунок 

джерел, передбачених законом України 

До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері діяльності курортів належать: 

- реалізація державної політики у сфері діяльності курортів; 

- забезпечення  розроблення і виконання державних програм та прогнозів розвитку 

курортів; 

- встановлення норм і правил користування природними лікувальними ресурсами; 

- затвердження порядку ведення моніторингу природних територій курортів; 

- затвердження типового положення про санаторно-курортний заклад 

- затвердження режиму округів і зон 

санітарної (гірничо-санітарної) охорони 

курортів державного значення; 

- проведення державної експертизи державних 

програм розвитку курортів і генеральних 

планів курортів, що мають державне значення, 

та їх затвердження 

 

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику 

у сфері курортів належать: 

- реалізація державної політики у сфері діяльності курортів; 

- розроблення проектів загальнодержавних програм і прогнозів розвитку курортів; 

- координація діяльності курортних закладів (незалежно від форм власності), пов’язаної з 

використанням лікувальних ресурсів, а також діяльності підприємств, установ та 

організацій, які обслуговують курорти; 

- участь у створенні Державного кадастру природних лікувальних ресурсів України; 

- організація наукових досліджень з метою розширення курортного потенціалу держави та 

підвищення ефективності його використання; 

- здійснення контролю за додержанням державних стандартів у сфері санаторно-

курортного лікування та відпочинку; 

- ведення Державного кадастру природних територій курортів України 

До повноважень обласної державної адміністрації у сфері діяльності курортів 

відповідно належать: 

- реалізація загальнодержавних і місцевих програм освоєння земель оздоровчого та 

рекреаційного призначення, генеральних планів (програм) розвитку курортів; 

- здійснення контролю за раціональним використанням і охороною природних лікувальних 

ресурсів, природних територій курортів і прилеглих до них округів санітарної охорони 

 - затвердження режиму округів і зон 

санітарної (гірничо-санітарної) охорони 

курортів місцевого значення 

До повноважень органів місцевого самоврядування у сфері діяльності курортів 

належать: 

- затвердження місцевих програм розвитку мінерально-сировинної бази, раціонального 

використання та охорони природних лікувальних ресурсів; 

- здійснення контролю за використанням природних лікувальних ресурсів; 

- внесення до відповідних органів виконавчої влади клопотань про оголошення природних 

територій курортними 

- погодження видачі дозволів на користування 

природними лікувальними ресурсами 

державного значення 

- управління курортами місцевого 

значення відповідно до закону; 

- оголошення природних територій 

курортними територіями  

місцевого значення 
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Очевидними перевагами отримання статусу «курорт державного 

значення» є положення, згідно з яким фінансування курортів державного значення, 

включаючи розвиток транспорту, систем водопостачання та каналізації, 

телерадіомовлення та зв’язку, енергозабезпечення, проведення природоохоронних 

заходів, здійснюється відповідно до державних програм за рахунок джерел, 

передбачених законом України. 

Недоліками отримання статусу «курорт державного значення» є: 

- рішення про оголошення природних територій курортними 

територіями державного значення приймає Верховна Рада України за поданням 

Кабінету Міністрів України, що значно збільшує термін прийняття рішення; 

- передбачається фінансування рекреаційних закладів виключно 

державної форми власності. 

Очевидними перевагами отримання статусу «курорт місцевого 

значення» є: 

- можливість упорядкування використання території, створення 

концепції та плану її системного освоєння відповідно до інтересів місцевої 

громади; 

- залучення великих портфельних інвесторів для будівництва 

рекреаційних об’єктів, інженерного забезпечення та благоустрою курортних 

місцевостей з можливістю їх пайової участі у реалізації проекту; 

- скорочення термінів прийняття рішень, оскільки рішення про 

оголошення природних територій курортними територіями місцевого значення 

приймає обласна рада за поданням обласної державної адміністрації; 

- до повноважень органів місцевого самоврядування у сфері діяльності 

курортів належать управління курортами місцевого значення відповідно до закону, 

проте фінансування управлінської структури може бути здійснено за рахунок 

обласного бюджету. 

Недоліком отримання статусу «курорт місцевого значення» є звуження 

джерел фінансування проектів розвитку курорту – фінансування здійснюється 

відповідно до місцевих програм. 

Визначними перевагами отримання статусу «курорт» будь-якого 

значення є: 

- створення Регламенту функціонування курорту; 

- заборона будівництва нових і розширення діючих промислових 

підприємств та інших об'єктів, не пов'язаних безпосередньо із задоволенням 

потреб відпочиваючих і місцевого  населення,  потреб курортного та житлового 

будівництва, або таких, що можуть негативно впливати на природні лікувальні 

фактори; 

- передбачення податкових, митних, кредитних пільг, що надаються у 

порядку, встановленому законом, і спрямовані на сприяння збереженню та 

розвитку курортів; 
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- фінансування курортів державного та місцевого значення, включаючи 

розвиток транспорту, систем водопостачання та каналізації, телерадіомовлення 

та зв'язку, енергозабезпечення, проведення природоохоронних заходів, 

здійснюється відповідно до державних і місцевих програм за рахунок джерел, 

передбачених законом України. 

 

2.2. Аналіз переваг і недоліків альтернативних варіантів 

позиціонування оздоровчо-рекреаційної зони на території 

Щасливцевської сільської ради 

 

Згідно із загальноприйнятою класифікацією
8
 курорти поділяються, 

насамперед, за статусом – державного або місцевого значення. По-друге, за 

медичним профілем – курорти загального призначення та спеціалізовані курорти 

для лікування конкретних захворювань. Щодо оздоровчо-рекреаційних територій 

без статусу «курорт», то їх офіційної класифікації не існує, але за функціональним 

критерієм
9
 їх можна поділити на такі класи і типи: 

1. Приморські рекреаційно-відпочинкові; 

1.1. пасивного пляжного відпочинку; 

1.2. активного відпочинку та рекреації (пляжна інфраструктура + 

інфраструктура для активного відпочинку); 

1.3. курортополіси – мультифункціональні рекреаційно-оздоровчі 

комплекси (пляжна інфраструктура + інфраструктура для 

активного відпочинку + інфраструктура пізнавального/культурного 

відпочинку + розважальна інфраструктура+ SPA-центрами і SPA-

комплексами (з акцентом на термальні) + виробництво + парки з 

велосипедними доріжками); 

2. Лікувально-оздоровчі (інфраструктура представлена санаторіями з 

лікування, реабілітаційними клініками, доповнені SPA-центрами і SPA-

комплексами); 

2.1. термальні (за наявності термальних джерел); 

2.2. бальнеологічні (інфраструктура для використання лікувальних 

властивостей мінеральних вод, мінеральні води використовуються 

для внутрішнього прийому і зовнішнього застосування у вигляді 

місцевих і загальних ванн, душів і т. ін.); 

2.3. грязьові (розвиваються у місцевостях з покладами лікувальних 

грязей (пелоїдів). Серед лікувальних грязей прийнято виділяти 6 

типів: сульфідні, торф’яні, сапропелеві, сопкові, гідротермальні 

грязі і глинисті мули. У лікуванні ширше використовуються мулові 

сульфідні і торф’яні полоїди); 

                                                           
8
 Закон України «Про курорти» 

9
 Виокремлення пріоритетного профілю території, зорієнтованої на обслуговування певного сегменту 

споживачів 
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2.4. кліматичні (функціонують у місцевостях із специфічними 

властивостями кліматичних умов різних типів – приморський, 

степовий, лісовий і т. ін.); 

3. Активно-туристичні (в основному гірські); 

3.1. еко-туристичні (інфраструктура для зеленого, сільського туризму, 

мисливські і рибальські туристичні центри); 

3.2. пригодницькі (інфраструктура для екстремального відпочинку). 

 

Відповідно до наявних природно-лікувальних ресурсів для досліджуваної 

території можливим є отримання статусу курорт державного або місцевого 

значення зі спеціалізаціями: 

- бальнеологічний курорт; 

- грязьовий курорт; 

- термальний курорт; 

- кліматичний приморський курорт. 

Відповідно до специфічних особливостей території та попиту, що склався, 

можливі також наступні спеціалізації, характерні для приморських оздоровчо-

рекреаційних зон: 

- пасивного пляжного відпочинку; 

- активного відпочинку та рекреації; 

- курортополіс. 

Кожній із вказаних спеціалізацій може відповідати певне позиціонування 

курорту, найбільш конкурентоспроможні у сучасних умовах варіанти вказані в 

таблиці 2.2. 

Для вибору найбільш перспективного напряму розвитку досліджуваної 

території було проведено експертне оцінювання (порівняння) визначених 

альтернатив за наступними критеріями: 

- відповідність Генеральному плану розвитку території; 

- ступінь підвищення конкурентоспроможності внаслідок реалізації 

альтернативи; 

- орієнтовні обсяги необхідного бюджетного фінансування; 

- можливість диверсифікації джерел фінансування; 

- орієнтовні обсяги залучених приватних інвестицій; 

- ступінь витратності отримання статусу, позиціонування і подальшого 

просування курорту; 

- ступінь приросту доходу від функціонування курорту; 

- значущість конфлікту інтересів заінтересованих сторін. 

Результати експертного оцінювання представлено в таблиці 2.3. 
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Таблиця 2.2 – Альтернативні варіанти розвитку оздоровчо-рекреаційної зони на території Щасливцевської сільської ради 

 

Спеціалізація Позиціонування Основні переваги Основні недоліки 

Кліматичний 

приморський 

курорт 

Пасивний 

пляжний 

відпочинок (в 

основному для 

сімей з дітьми) 

- не змінюється структура рекреаційних 

закладів, тому немає необхідності фінансування 

великих проектів; 

- відсутній ризик виникнення конфліктів 

інтересів; 

- не змінюється структура туристичного 

потоку, внаслідок чого не виникне нових вимог до 

курорту з боку споживачів; 

- основна стратегія є маловитратною, оскільки 

базується на утриманні зайнятих позицій; 

- для посилення конкурентних переваг в 

основному необхідні дії власників закладів 

розміщення (додаткові послуги для організації 

відпочинку та вільного часу дітей) 

- високий ризик втрати конкурентних 

переваг за умов розвитку основних конкурентів; 

- існуючі природні лікувальні ресурси не 

будуть використані повною мірою; 

- незначний приріст доходів від 

функціонування курорту; 

- відсутні можливості для розширення 

туристичного сезону; 

- втрата двох споживчих сегментів: молоді 

та середній/старшій за середній вік з високим 

рівнем доходів; 

- необхідні дитячі розважальні заклади, в 

тому числі тематичні парки, спортивні споруди, 

оригінальні дитячі майданчики 

Активний 

відпочинок та 

рекреація 

- відсутня різка зміна іміджу, тому витрати на 

позиціонування курорту будуть незначними; 

- не зменшиться потік постійних і лояльних 

споживачів; 

- реалізується на базі існуючої інфраструктури 

розміщення і розваг; 

- основні «союзники» - пансіонати і бази 

відпочинку рівню «комфорт», тобто більша частина 

закладів розміщення; 

- захоплення найбільшого сегменту 

українських туристів (сім’ї з дітьми від дошкільного 

до старшого шкільного віку); 

- за умов створення закладів для активного 

відпочинку (спортивні парки, спортивні клуби, ТРЦ, 

дитячі клуби, фітнес-зали тощо) підвищиться 

задоволеність відпочинком з боку сімей з дітьми і 

- незначний приріст доходів від 

функціонування курорту, оскільки він 

залишиться місцем бюджетного відпочинку; 

- існуючі природні лікувальні ресурси не 

будуть використані повною мірою; 

- необхідні капіталовкладення на розвиток 

курортної інфраструктури (в тому числі на 

будівництво курортного центру з об’єктами 

загального користування); 

- можливий конфлікт інтересів споживачів 

двох сегментів – сімей з дітьми 

дошкільного/молодшого шкільного віку та 

молоді; 

- незначні можливості для розширення 

туристичного сезону; 

- необхідність постійного оновлення 
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Спеціалізація Позиціонування Основні переваги Основні недоліки 

молоді розважальних закладів та їх послуг 

 

Курортополіс 

- різке збільшення доходності за рахунок 

функціонування високодохідних закладів; 

- є можливість охоплення всіх, в тому числі  

найбільш перспективних сегментів споживачів; 

- можливе отримання фінансування на 

створення культурних/молодіжних/спортивних 

центрів за рахунок грантів і державних програм; 

- зниження сезонності, значні перспективи для 

подальшого розвитку та дуже висока 

конкурентоздатність (унікальність інфраструктури 

на території) і стійкість території навіть при різкої 

зміні зовнішнього середовища; 

- можливе використання природних ресурсів, в 

тому числі, лікувальних; 

- можливість створення ефективної системи 

управління територією 

- необхідні значні капіталовкладення на 

розвиток курортної інфраструктури (в тому числі 

на будівництво курортного центру з об’єктами 

загального користування); 

- зменшення попиту на послуги бюджетних 

закладів розміщення, зростання вимог 

споживачів до рівню комфортності відпочинку; 

- необхідні досить значні витрати на 

просування курорту, в тому числі не 

репозиціонування; 

- необхідні досить значні витрати на 

проведення досліджень лікувальних 

властивостей грязей і мінеральних вод та 

створення умов для їх добичу і обробки для 

подальшого використання з лікувальними і 

оздоровчими цілями; 

- необхідна система управління територією 

Спеціалізований 

курорт 

Термальний - раціональне використання наявних 

природних лікувальних ресурсів; 

- значне розширення туристичного сезону («4 

сезони»); унікальна для півдня України пропозиція 

відпочинку поза пляжним сезоном; 

- різке збільшення доходів внаслідок створення 

і функціонування високодохідних закладів 

розміщення; 

- наявний сегмент курортно-рекреаційних 

закладів, що придатний до переходу в категорію 

SPA заклади (курортні готелі і пансіонати); 

- задіяний значний сегмент споживачів (сім’ї з 

дітьми та споживачі з високим рівнем доходів); 

- можливий вихід на міжнародний 

туристичний ринок 

- необхідне фінансування створення 

загальнокурортного SPA центру; 

- виникне конфлікт інтересів з базами 

відпочинку рівню «економ» внаслідок різкого 

падіння попиту на їх послуги; 

- необхідні досить значні витрати на 

просування курорту, в тому числі не 

репозиціонування; 

- необхідні досить значні витрати на 

розвиток курортної інфраструктури (в тому числі 

на будівництво курортного центру з об’єктами 

загального користування, термальних басейнів, 

паркової зони або мережі парків різної 

спеціалізації) 
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Спеціалізація Позиціонування Основні переваги Основні недоліки 

 

Змішаного типу 

(бальнеологічний/ 

грязьовий/ 

термальний) 

- значне розширення туристичного сезону («4 

сезони»); 

- різке збільшення доходів внаслідок створення 

і функціонування високодохідних закладів 

розміщення; 

- збереження всіх сегментів споживачів (крім 

молоді); 

- раціональне використання наявних 

природних лікувальних ресурсів; 

- можлива унікальна пропозиція – мережа міні-

грязелікарень різного функціонального 

призначення, об’єднаних в один комплекс; 

- можливе отримання фінансування із 

державного бюджету на створення санаторно-

курортних закладів, особливо дитячих санаторіїв; 

- найбільш прийнятне позиціонування з точки 

зору досягнення соціальних цілей (розширення 

мережі закладів санаторного лікування і медичної 

реабілітації) 

- необхідне фінансування створення 

загальнокурортного лікувального і 

реабілітаційного центру або участь крупного 

інвестора; 

- виникне конфлікт інтересів з базами 

відпочинку рівню «економ» внаслідок різкого 

падіння попиту на їх послуги; 

- необхідні досить значні витрати на 

просування курорту, в тому числі не 

репозиціонування; 

- необхідні досить значні витрати на 

проведення досліджень лікувальних 

властивостей грязей і мінеральних вод та 

створення умов для їх добичу і обробки для 

подальшого використання з лікувальними і 

оздоровчими цілями; 

- необхідні досить значні витрати на 

розвиток курортної інфраструктури (в тому числі 

на будівництво курортного центру з об’єктами 

загального користування, термальних басейнів, 

паркової зони або мережі парків різної 

спеціалізації) 
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Таблиця 2.3 – Розрахунки результатів експертного оцінювання альтернативних варіантів розвитку 

Спеціалізація Позиціонування 

Експертні оцінки альтернатив, бал (за 5-тибальною шкалою; 5 – найкраща позиція 

серед інших альтернатив, 1 – найгірша позиція серед альтернатив) 

Кр 1 Кр 2 Кр 3 Кр 4 Кр 5 Кр 6 Кр 7 Кр 8 

Кліматичний 

приморський 

курорт 

Пасивний пляжний відпочинок (в 

основному для сімей з дітьми) 
5 2 4 2 2 2 2 4 

Активний відпочинок та 

рекреація 
4 4 3 4 3 4 3 2 

Курортополіс 3 5 2 5 5 5 5 2 

Спеціалізований 

курорт 

Термальний 4 5 3 3 5 4 5 3 

Змішаного типу 

(бальнеологічний/ грязьовий/ 

термальний) 

5 3 2 5 4 5 5 3 

Спеціалізація Позиціонування 
Узагальнені оцінки альтернатив, бал 

Кр 1 Кр 1 Кр 1 Кр 1 Кр 1 Кр 1 Кр 1 Кр 1 

Кліматичний 

приморський 

курорт 

Пасивний пляжний відпочинок (в 

основному для сімей з дітьми) 
0,7 0,316 0,452 0,24 0,28 0,062 0,35 0,492 

Активний відпочинок та 

рекреація 
0,56 0,632 0,339 0,48 0,42 0,124 0,525 0,246 

Курортополіс 0,42 0,79 0,226 0,6 0,7 0,155 0,875 0,246 

Спеціалізований 

курорт 

Термальний 0,56 0,79 0,339 0,36 0,7 0,124 0,875 0,369 

Змішаного типу 

(бальнеологічний/ грязьовий/ 

термальний) 

0,7 0,474 0,226 0,6 0,56 0,155 0,875 0,369 

Вагові коефіцієнти критеріїв 0,14 0,158 0,113 0,12 0,14 0,031 0,175 0,123 

Інтегральні оцінки альтернатив 

Кліматичний приморський курорт: Пасивний пляжний відпочинок (в основному для сімей з дітьми) 2,892 

Кліматичний приморський курорт: Активний відпочинок та рекреація 3,326 

Кліматичний приморський курорт: Курортополіс 4,012 

Спеціалізований курорт: Термальний 4,117 

Спеціалізований курорт: Змішаного типу (бальнеологічний/ грязьовий/термальний) 3,959 
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2.3. Характеристика альтернативних варіантів розвитку 

Характеристика/ 

об'єкт 
Альтернатива 1 – «Курортополіс» Альтернатива 2 – «Термальний курорт» 

Основна ідея 

«Курортополіс» – мультифункціональний 

рекреаційно-оздоровчий територіальний комплекс, 

який пропонує різноманітні види рекреації, 

оздоровлення, відпочинку і розваг; саме курортополіс 

є територією, що максимально наближена до 

туристичної дестинації 

«Термальний курорт» – територіальний комплекс, 

який пропонує різноманітні види лікування, 

реабілітації та оздоровлення з використанням 

термальних джерел; за умов різноманітності 

інфраструктури і, відповідно, послуг, може бути 

наближений до туристичної дестинації 

Сегменти 

споживачів та їх 

потреби 

«Курортополіс» розраховується на всі сегменти 

потенційних споживачів (основні і додаткові 

сегменти не виокремлюються) та їх вимоги для 

комфортного відпочинку: 

1. Молодь, що відпочиває у компанії 

друзів, та молоді сім’ї без дітей. Пріоритет – 

активний відпочинок. Вимоги – забезпеченість 

території розважальними закладами, спортивними 

майданчиками, спортивними клубами. Поза високим 

сезоном можна залучити за рахунок проведення 

музичних фестивалів, спортивних змагань, 

екскурсійних турів тривалістю 2-3 дні. 

2. Молоді сім’ї з дітьми дошкільного та 

молодшого шкільного віку. Пріоритет – комфортний 

пляжний відпочинок. Вимоги – пристосованість 

території саме для дитячого відпочинку; часто 

основою для вибору курорту є наявність закладів з 

послугами щодо організації перебування, розваг та 

догляду за дітьми. Поза високим сезоном можна 

залучити за рахунок пропозицій щодо 

оздоровлення/санаторного лікування батьків з 

дітьми. 

«Термальний курорт» орієнтується, насамперед, на 

основних споживачів. 

Враховуючі специфіку території, основними 

цільовими ринками є ринки лікувального та 

оздоровчого туризму; допоміжними цільовими 

ринками можуть бути ринки культурно-

пізнавального та рекреаційного (розважального) 

туризму. 

Основні сегменти споживачів: 

- хворі, ті, що потребують санаторного 

лікування та/або реабілітації після захворювань; 

- відносно здорові люди, що потребують 

оздоровлення та рекреації. 

Пріоритет – переважна спрямованість на 

загальне оздоровлення. Вимоги – комфортність 

перебування, здорове харчування, закрита 

доглянута територія, відкритий доступ для людей з 

обмеженими можливостями. Орієнтований на 4 

сезони, не потребує додаткових заходів для 

залучення поза високим сезоном. 

Додаткові сегменти: 

- молодь, що відпочиває у компанії друзів, та 
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об'єкт 
Альтернатива 1 – «Курортополіс» Альтернатива 2 – «Термальний курорт» 

3. Сім’ї з дітьми середнього і старшого 

шкільного віку. Пріоритет – активний відпочинок. 

Вимоги – здатність території забезпечити активний 

відпочинок та фізичний і розумовий розвиток дітей. 

Поза високим сезоном можна залучити за рахунок 

специфічних видів туризму – спортивного, кінного, 

велосипедного, зеленого – за умов наявності 

екологічних хазяйств або етнічних закладів тощо. 

4. Особи середнього і старшого віку, що 

відпочивають родиною без дітей або з друзями (група 

з високим рівнем доходу, високими витратами на 

відпочинку). Пріоритет – поєднання спокійного та 

культурного/активного відпочинку. Вимоги – 

здатність території забезпечити високий рівень 

сервісу та різноманітну пізнавальну/культурну/ 

оздоровчу програми. Поза високим сезоном можна 

залучити за як за рахунок специфічних видів туризму 

– СПА, ВЕЛНЕС, зеленого – за умов наявності 

відповідних закладів, або за пропозиціями фестивалів 

та екскурсійних турів тривалістю 3-5 днів. 

молоді сім’ї без дітей; 

- молоді сім’ї з дітьми дошкільного та 

молодшого шкільного віку 

- сім’ї з дітьми середнього і старшого 

шкільного віку. 

Залишаються у незмінному (теперішньому)  

стані, орієнтуються, переважно, на пляжний 

відпочинок в літній сезон. Є додатковими 

користувачами пропозицій СПА, ВЕЛНЕС та інших 

закладів. 

Поза високим сезоном можна залучити за 

рахунок проведення музичних фестивалів, 

спортивних змагань, екскурсійних турів тривалістю 

2-3 дні, оздоровчих програм (зокрема, детокс, 

косметологія, оздоровлення). Також можуть бути 

залучені за пропозицією культурної програми на 

свята – 2-3 дні. Тобто поза високим сезоном 

основні споживачі орієнтуються на тривалий 

термін перебування, додаткові – короткочасне за 

спеціальними програмами. 

Основна 

інфраструктура 

«Курортополіс» повинен містити 

інфраструктурні об’єкти для всіх сегментів 

потенційних споживачів на 4 сезони: 

- для сегменту 1 – молодь і молоді сім’ї 

без дітей – пляжна інфраструктура, інфраструктура 

для активного відпочинку/спорту, розважальні 

заклади; 

- для сегменту 2 – молоді сім’ї з дітьми 

дошкільного та молодшого шкільного віку – пляжна 

«Термальний курорт» повинен містити 

інфраструктурні об’єкти для основних сегментів 

потенційних споживачів на 4 сезони: 

- спеціалізовані санаторії, реабілітаційні 

центри та з інфраструктурою для спокійного 

відпочинку; 

- інфраструктура для оздоровлення та 

рекреації з елементами активного 

відпочинку/спорту; СПА, ВЕЛНЕС об’єкти, в тому 
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об'єкт 
Альтернатива 1 – «Курортополіс» Альтернатива 2 – «Термальний курорт» 

інфраструктура, інфраструктура для оздоровлення 

дітей і батьків, розважальні заклади з урахуванням 

специфічних вікових потреб дітей; 

- для сегменту 3 – сім’ї з дітьми 

середнього та старшого шкільного віку – пляжна 

інфраструктура, інфраструктура для оздоровлення 

дітей і батьків, інфраструктура для активного 

відпочинку/спорту; об’єкти, функціонування яких 

спрямовано на розумовий і фізичний розвиток дітей; 

- для сегменту 4 – особи середнього і 

старшого віку, що відпочивають родиною без дітей 

або з друзями - пляжна інфраструктура, 

інфраструктура для активного, пізнавального та 

культурного відпочинку. 

Додатково, зважаючи на наявність унікальних 

природних лікувальних ресурсів, для осіб, що 

потребують лікування та реабілітації – санаторії, 

реабілітаційні центри та інфраструктура для 

спокійного відпочинку. 

числі загальнокурортні; 

- інфраструктура для пізнавального та 

культурного відпочинку, зі спеціалізованими 

закладами або екскурсійними , спрямованими на 

демонстрацію новинок у сфері оздоровлення, 

косметології тощо. 

Для додаткових сегментів споживачів може 

бути створено інфраструктурні об’єкти для розваг 

та активного відпочинку, але на значній відстані від 

центру курорту та з мінімальними пропозиціями 

щодо екстремального відпочинку або взагалі без 

них. 

Сезонність 4 сезони для всіх сегментів споживачів 4 сезони для основних сегментів споживачів 

Функціональні 

зони 

Відповідно до концепції «Курортополіс» в результаті 

реалізації стратегічного плану розвитку території 

буде створений рекреаційно-оздоровчий комплекс, 

що умовно складається із наступних рівно важливих 

функціональних зон – медичної, оздоровчо-

рекреаційної, зони для активного відпочинку, 

розважальної та виробничої. 

Відповідно до концепції «Термальний курорт» в 

результаті реалізації стратегічного плану розвитку 

території буде створений рекреаційно-оздоровчий 

комплекс, що має основні функціональні зони 

медичну та оздоровчо-рекреаційну, та додатково 

розважальну та виробничу зони. 

Медична зона – Структура та ємність даної території визначається з урахуванням раціонального і ефективного 
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об'єкт 
Альтернатива 1 – «Курортополіс» Альтернатива 2 – «Термальний курорт» 

загальна ідея для 

двох концепцій. 

Територіальне 

розташування зони: 

Медична зона 

формується на 

основі 

функціонуючої 

водолікарні «Гаряче 

джерело», в 

основному на 

території с. 

Генічеська Гірка 

відповідно до 

генерального плану 

території. 

використання території та будівництва лікувально-оздоровчих закладів з сучасним рівнем обслуговування. 

Передбачається, що лікувально-оздоровчі заклади будуть функціонувати цілий рік. 

З метою надання високого рівня обслуговування відпочивальникам та забезпечення цілорічного 

попиту пропонуються наступні заклади: 

- санаторій; 

- дитячий санаторій; 

- реабілітаційний центр. 

Для санаторіїв пропонується лікування за наступними медичними показаннями, що широко 

поширені в Україні та формують постійний попит: 

- захворювання опорно-рухового апарату (артрози, артрити, остеохондрози, наслідки переломів 

та операцій на суглобах та хребті, контрактури, захворювання навколо суглобових тканин), шкіри (псоріаз, 

екзема, лишай, нейродерміт, дерматит, склеродермія); 

- захворювання серцево-судинної системи (вегето-судинна дистонія, нейроциркуляторна 

дистонія, гіпертонічна хвороба); 

- захворювання сечостатевих органів (захворювання яєчників, фалопієвих труб, хронічні 

запальні захворювання матки, придатків, неправильне положення матки, дисфункція яєчників, розлади 

менструації, хронічні простатити, везікуліти, фуникуліти, епідідіміти, орхіти у стадії ремісії, пієлонефрит, 

хронічні цистити); 

- захворювання периферичних судин (облітеруючі захворювання судин, стани після 

оперативних втручань на артеріях, після протезування, посттромбофлебітичний синдром, хронічна венозна 

недостатність, хвороба Рейна, лімфостаз); 

- хвороби ендокринної системи і обміну речовин (ожиріння, цукровий діабет, подагра, сольовий 

діатез, тиреотоксикоз). 

Для дитячого санаторію наявність попиту пояснюється тимчасовою відсутністю у споживачів 

користуватися послугами загальновідомої дитячої оздоровниці – Євпаторії. 

Особливістю цих закладів є наявність на території прогулянкових зон, власних басейнів, в тому числі 

і лікувальних, а для дитячого санаторію – ігрових кімнат, спортивних майданчиків і творчих клубів, а 
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також кінозалу. 

Щодо реабілітаційного центру, то оптимальною (особливо з огляду на політичні події в Україні) є 

реабілітація спинальних хворих. Зважаючи на особливості реабілітації таких хворих, слід враховувати не 

тільки наявність природних лікувальних ресурсів, що знаходяться в безпосередній близькості, а також  

пристосованість санаторно-курортного закладу до організації реабілітації спинальних хворих та хворих з 

ушкодженими кінцівками . Адже природні лікувальні ресурси, що застосовуються в реабілітаційному 

комплексі, можна використовувати, наприклад, фасовані, розведені тощо.  

 
Аналог – дитячий санаторій «Бердянський» 

 
Аналог – дитячий санаторій «Люстдорф» 
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Аналог – медичний+готельний комплекс «Три сини та донька» 

 

 
Аналог – реабілітаційний центр «Модричі» (Трускавець) 
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Розважальна зона – 

загальна ідея для 

двох концепцій. 

Територіальне 

розташування зони: 

Розважальну зону 

пропонується 

розташувати на 

території, яка 

Генеральним планом 

с. Щасливцеве 

пропонувалася для 

аквапарку та 

стадіону (західна 

межа селища), при 

цьому досягається 

максимально 

комфортне атракцій 

як для споживачів, 

так і для місцевого 

населення, оскільки 

найбільш шумні 

заклади, по-перше, 

виносяться за межі 

населеного пункту, і 

по-друге – 

знаходяться на 

максимальної 

відстані від медичної 

Розважальна зона пропонується для освоєння розважальними закладами різних типів з метою 

задоволення потреб різних категорій відпочивальників. 

Пропонована структура розважальних закладів: 

- площа фонтанів, дерева, що співають; 

- комплекс атракціонів для дітей і дорослих (луна-парк); 

- розважально-ресторанний комплекс/нічний клуб; 

- музична галерея та танцювальний майданчик; 

- зелений театр або відкрита концертна сцена. 

АТРАКЦІЇ - ЯКОРІ 

1. Музична галерея і танцювальний майданчик 

 
 

2. Дерева, що співають 
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зони. СИСТЕМОУТВОРЮЮЧІ  АТРАКЦІЇ 

1. Розважально-ресторанний комплекс (ресторан, кафе і пікнік-зона) 

 

 
2. Зелений театр або відкрита концертна сцена 
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Виробнича зона – 

загальна ідея для 

двох концепцій. 

Територіальне 

розташування зони: 

Виробничу зону 

пропонується 

розташувати на 

території, яка 

Генеральним 

планом с. 

Приозерне 

пропонувалася для 

інженерної 

інфраструктури, при 

цьому досягається 

максимально 

комфортне 

поєднання цієї зони 

з курортним 

центром, а також 

У виробничій зоні пропонується організація виробництв з підготовки та фасування для лікувальних, 

оздоровчих та косметологічних цілей мінеральних ресурсів: мінеральної води, пелоїдів та глини. 

Для організації зазначених виробництв пропонується створення гідрогеологічної режимно-

експлуатаційної станції. 

Інформаційна довідка: Мережа гідрогеологічних станцій (ГГРЕС) в Україні була започаткована 

курортними радами за ініціативи профспілок, які на той час керували курортами, на початку 1982 року. 

Такі станції були засновані на найбільш відомих курортах України – Хмільнику, Миргороді, Закарпатті, 

Слов’янську, Бердянську. До цього часу з післявоєнних років були тільки дві станції – в Саках (Крим) та 

Трускавці. 

Основним напрямком робіт таких організацій, як тоді, так і тепер є: 

- контроль за раціональною експлуатацією природних мінеральних ресурсів (мінеральних вод 

різних типів та лікувальних грязей); 

- контроль за гідрогеологічним, гідрохімічним, санітарно-бактеріологічним режимом родовищ. 

Тобто це проведення моніторингу або вивчення родовища, як єдиної системи на протязі часу (року, 

5-ти років, 10-ти років і т. д.). Крім вивчення самих родовищ, на станції покладався обов’язок контролю за 

зонами і округами гірничо-санітарної охорони – територій, де безпосередньо формуються родовища 

мінеральних ресурсів. 

Найбільш вдалий приклад організації роботи ГГРЕС. Сакська ГГРЕС, що, крім основної 

діяльності, функціонує також як виробник та ексклюзивний постачальник лікувальної сульфідної грязі 

Сакського родовища і бальнеокосметичної продукції торгової марки «Гея», виготовленій на її основі. 

Профіль підприємства: мінеральні лікувальні грязі, сіль морська, грязеві препарати, бальнеокосметика, 
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Характеристика/ 

об'єкт 
Альтернатива 1 – «Курортополіс» Альтернатива 2 – «Термальний курорт» 

медичною зоною. термальна мінеральна вода. 

Види економічної діяльності: 

- діяльність санаторно-курортних організацій; 

- виробництво мила, детергентів, очищувальних та полірувальних препаратів; 

- виробництво парфумерної продукції та косметичних засобів. 

Юридична довідка: Для організації діяльності ГГРЄС, як комунальному або державному 

підприємству, надається спеціальний дозвіл на користування надрами, невід’ємною частиною якого є угода 

про умови користування надрами. 

З моменту отримання спеціального дозволу на користування надрами у користувача надр виникають 

права та обов’язки, передбачені кодексом України про надра, Порядком надання спеціальних дозволів на 

користування надрами, затвердженим постановою КМУ від 30.05.2011 р. № 615. 

Згідно до ст. 24 Кодексу України про надра Користувачі надр мають право: 

1) здійснювати на наданій їм ділянці надр геологічне вивчення, комплексну розробку родовищ 

корисних копалин та інші роботи згідно з умовами спеціального дозволу або угоди про розподіл продукції; 

2) розпоряджатися видобутими корисними копалинами, якщо інше не передбачено законодавством 

або умовами спеціального дозволу; 

3) здійснювати на умовах спеціального дозволу консервацію наданого в користування родовища 

корисних копалин або його частини; 

4) на першочергове продовження строку тимчасового користування надрами; 

5) користуватися додатковими правами, передбаченими угодою про розподіл продукції. 

Користувачі надр зобов'язані: 

1) використовувати надра відповідно до цілей, для яких їх було надано; 

2) забезпечувати повноту геологічного вивчення, раціональне, комплексне використання та охорону 

надр; 

3) забезпечувати безпеку людей, майна та навколишнього природного середовища; 

4) приводити земельні ділянки, порушені при користуванні надрами, в стан, придатний для 

подальшого їх використання у суспільному виробництві; 

4-1) надавати та оприлюднювати інформацію про загальнодержавні та місцеві податки і збори, інші 

платежі, а також про виробничу (господарську) діяльність, необхідну для забезпечення прозорості у 
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Характеристика/ 

об'єкт 
Альтернатива 1 – «Курортополіс» Альтернатива 2 – «Термальний курорт» 

видобувних галузях, відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України; 

5) виконувати інші вимоги щодо користування надрами, встановлені законодавством України та 
угодою про розподіл продукції. 

Права та обов'язки користувача надр виникають з моменту отримання спеціального дозволу на 

користування надрами, а в разі надання права користування надрами на умовах угод про розподіл продукції 

– з моменту набрання чинності такою угодою, якщо інше не передбачено цією угодою. 

Питання надання спеціальних дозволів на користування надрами  у межах території України, її 

континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, а також процедуру продовження 

строку дії, переоформлення, видачі дубліката, зупинення дії чи анулювання дозволу та внесення до нього 

змін врегульовано та визначено Порядком надання спеціальних дозволів на користування надрами, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 р. № 615. 

Згідно до угоди надрокористувач зобов’язаний у встановленому законом порядку подавати до 

Державного науково-виробничого підприємства "Державний інформаційний геологічний фонд України" 

щорічні звіти відповідно до форми державної статистичної звітності як підтвердження експлуатації 

корисних копалин. 

Тенденції: Мережа гідрогеологічних станцій (ГГРЕС) в Україні буде розширюватися, оскільки 

останніми роками неодноразово виникали майнові суперечки щодо користування корисними копалинами 

між власниками території, на яких знаходяться родовища або свердловин, власниками бюветів, тощо та 

місцевою владою при підтримці територіальної громади. Останній такий випадок – конфлікт в Трускавці, 

внаслідок якого міськрада звертається до Державної служби геології та надр України з приводу надання 

комунальному підприємству «Трускавецька міська гідрогеологічна режимна експлуатаційна станція» 

спеціального дозволу на промислову розробку родовищ. 

Значущість ГГРЕС: ГГРЕС здатні виконувати декілька найважливіших функцій, серед яких: 

контроль за раціональною експлуатацією природних мінеральних ресурсів (мінеральних вод різних 

типів та лікувальних грязей); 

- контроль за гідрогеологічним, гідрохімічним, санітарно-бактеріологічним режимом родовищ. 

- комплексна розробка родовищ природних мінеральних ресурсів та інші роботи згідно з 

умовами спеціального дозволу або угоди про розподіл продукції; 

- додатково: організація екскурсійної діяльності (культурні, пізнавальні, косметичні тури). 
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Специфічними для концепції «Курортополіс» та «Термальний курорт» є наступні 

функціональні зони, що формують центр майбутнього курорту: 

- для концепції «Курортополіс» - оздоровчо-рекреаційна та зона для активного 

відпочинку; 

- для концепції «Термальний курорт» - оздоровчо-рекреаційна. 

 

 

ОПИС  ОЗДОРОВЧО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ (центральної) ЗОНИ  ДЛЯ  

КОНЦЕПЦІЇ  «КУРОРТОПОЛІС» 

 

Оздоровчо-рекреаційна зона пропонується для освоєння закладами відпочинку 

різних типів з метою задоволення потреб різних категорій відпочивальників. 

Пропонована структура оздоровчо-рекреаційних закладів: 

- курортні та туристичні готелі; 

- пансіонати; 

- молодіжний табір. 

Передбачається, що курортні готелі та пансіонати будуть функціонувати цілий рік. 

Оскільки зазначена функціональна зона розраховується на попит з боку 

практично здорових людей, то оздоровчо-рекреаційні заклади можуть не мати на 

власній території СПА та ВЕЛНЕС комплексів або зон активного відпочинку. Для 

системи таких закладів, а також відвідувачів інших закладів розміщення та 

неорганізованих відпочиваючих пропонується створення загальнокурортного СПА та 

ВЕЛНЕС центру. 

 

Територіальне розташування зони: Центр оздоровчо-рекреаційної зони з 

загальнокурортним СПА-центром пропонується розташувати на території, що 

безпосередньо межує з зеленою зоною вздовж оз. Зяблівське відповідно до 

Генерального плану території, яку пропонується використовувати як зону для 

активного відпочинку. Таким чином досягається комплексне розташування таких зон, 

як: СПА, ВЕЛНЕС, активного відпочинку та спорту. 
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Аналог – АРК-СПА (Одеса) 

Зважаючи на наявність унікального термального джерела, пропонується 

організація на території загальнокурортного СПА центру відкритих термальних 

басейнів для дітей та дорослих або термального аквапарку. 

 
Аналог – термальні басейни у м. Берегово та у с. Косино 
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ОПИС  ЗОНИ  ДЛЯ  АКТИВНОГО  ВІДПОЧИНКУ  ВІДПОВІДНО  ДО  КОНЦЕПЦІЇ  «КУРОРТОПОЛІС» 

 

Територіальне розташування зони: Зону для активного відпочинку пропонується розташувати на території зеленої зони 

вздовж оз. Зяблівське та зеленої зони с. Приозерне відповідно до Генерального плану території, при цьому ступінь активності 

атракцій повинна зростати від загальнокурортного СПА-центру до кінця зеленої зони с. Приозерне. Таким чином досягається 

максимально комфортне атракцій для споживачів. 

 

Концептуальна 

ідея 

Створення багатофункціонального спортивного парку як комплексу територіально та функціонально 

взаємопов’язаних атракцій – спортивної мікро-дестинації 

Мета 

функціонування 

- забезпечення організованого активного відпочинку всіх вікових та соціальних груп населення міста та 

приміської зони незалежно від рівня фізичної підготовки; 

- пропаганда здорового образу життя і фізичної активності; 

- залучення молоді до модних і популярних видів спорту і фізичної активності 

Функціональні 

зони 

Зона 1. Дитячий світ 

- комплекс атракцій для батьків з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку; 

- поєднання майданчиків для активного і спокійного відпочинку. 

Зона 2. Водний світ 

- комплекс інтерактивних водних атракцій для всіх сегментів споживачів; 

- поєднання майданчиків для активного і спокійного відпочинку; 

- проведення масових спортивних і видовищно-розважальних заходів. 

Зона 3. Молодіжний світ – «моторик-парк» 

- комплекс активних атракцій для підлітків та молоді; 

- поєднання майданчиків для активного і спокійного відпочинку; 

- проведення масових спортивних і видовищно-розважальних заходів. 

Зона 4. Екстремальні розваги – «екстрим-парк» 

- комплекс майданчиків для екстремального відпочинку для всіх сегментів споживачів; 

- поєднання майданчиків для активного і спокійного відпочинку; 

- проведення видовищно-розважальних заходів, групових, командних ігор та змагань. 

Зона 5. Зосередження – «східні практики» 

- японський міні-сад; 
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- комплекс майданчиків для східних мистецтв; 

- територія для вільного відпочинку. 

Зона 6. Вільного відпочинку 

- комплекс майданчиків для нерухливих ігор; 

- територія для вільного відпочинку. 

 

ФУНКЦІОНАЛЬНА ЗОНА 1. ДИТЯЧИЙ СВІТ 

 

АТРАКЦІЇ - ЯКОРІ 

1. Дитячий інтерактивний навчальний автодром 

 
 

2. Ігровий майданчик – ЛЕГО 
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СИСТЕМОУТВОРЮЮЧІ  АТРАКЦІЇ 

1. Спортивна площадка для дошкільнят 

 
2. Комплекс-ресторан-кафе для батьків з дітьми 

  
 

3. Пікнік-зона для батьків з дітьми 
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ФУНКЦІОНАЛЬНА ЗОНА 2. ВОДНИЙ СВІТ 

АТРАКЦІЇ - ЯКОРІ 

1. Водний ігровий майданчик для дітей 

 
2. Вейк-станція 

  
 

3. Майданчик для водного футболу 
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СИСТЕМОУТВОРЮЮЧІ  АТРАКЦІЇ 

1. Човникова станція (катання на човнах, зорбинг, водній тюбінг) 

   
 

2. Кафе на воді 

 
 

3. Зона відпочинку 
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ФУНКЦІОНАЛЬНА ЗОНА 3. МОЛОДІЖНИЙ СВІТ – МОТОРИК-ПАРК 

АТРАКЦІЇ - ЯКОРІ 

1. Роледром – майданчик для катання на роликах 

  
2. Скейт-майданчик 

 
 

СИСТЕМОУТВОРЮЮЧІ  АТРАКЦІЇ 

3. Спортивний комплекс-конструктор 
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ФУНКЦІОНАЛЬНА ЗОНА 4. ЕКСТРЕМАЛЬНІ РОЗВАГИ – ЕКСТРИМ-ПАРК 

АТРАКЦІЇ - ЯКОРІ 

1. Велодром 

 
2. Майданчик для катання на баггі та квадроциклах 

 
 

3. Пейнтбольний клуб 
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4. Смуга перешкод/паркур-зона/скалодром 

 

 
СИСТЕМОУТВОРЮЮЧІ  АТРАКЦІЇ 

1. Пікнік-зона 
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ФУНКЦІОНАЛЬНА ЗОНА 5. ЗОСЕРЕДЖЕННЯ – СХІДНІ ПРАКТИКИ 

АТРАКЦІЇ - ЯКОРІ 

1. Майданчик для занять йогою 

  
2. Майданчики для занять східними бойовими мистецтвами 
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СИСТЕМОУТВОРЮЮЧІ  АТРАКЦІЇ 

1. Японський сад 

 
2. Зона медитації 
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ОПИС  ОЗДОРОВЧО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ (центральної) ЗОНИ  ДЛЯ  

КОНЦЕПЦІЇ  «ТЕРМАЛЬНИЙ КУРОРТ» 

 

Оздоровчо-рекреаційна зона пропонується для освоєння закладами відпочинку 

різних типів, але переважно з метою задоволення потреб основних сегментів 

відпочивальників. 

Пропонована структура оздоровчо-рекреаційних закладів: 

- курортні готелі з власною СПА та ВЕЛНЕС інфраструктурою; 

- сучасні кемпінги. 

Передбачається, що курортні готелі будуть функціонувати цілий рік. 

Оскільки зазначена функціональна зона розраховується на попит з боку як осіб, 

що потребують реабілітації (але не лікування) та практично здорових людей, то 

оздоровчо-рекреаційні заклади також можуть не мати на власній території СПА та 

ВЕЛНЕС комплексів. Для системи таких закладів, а також відвідувачів інших 

закладів розміщення та неорганізованих відпочиваючих пропонується створення 

загальнокурортного термального парку. 

 

Територіальне розташування зони: Центр оздоровчо-рекреаційної зони з 

загальнокурортним термальним парком пропонується розташувати на території, що 

безпосередньо межує з зеленою зоною вздовж оз. Зяблівське відповідно до 

Генерального плану території, яку пропонується використовувати як зону для 

активного відпочинку. Таким чином досягається комплексне розташування таких зон, 

як: медична, оздоровча та рекреаційна – СПА, ВЕЛНЕС. 

 

ТЕРМАЛЬНИЙ  ПАРК 

- це комплекс, що складається із лікувально-оздоровчого центру, 

відкритих і закритих термальних купалень, паркових і відкритих басейнів, 

комплексу саун. Для дітей створюються ігрові кімнати, басейни, можливі міні-

аквапарки. Для дорослих та дітей пропонуються різноманітні оздоровчі, СПА 

та ВЕЛНЕС програми. Можливі також розважальні заходи і програми. 

 

ОСНОВНИЙ АНАЛОГ – Сади Посейдона (Італія, острів Іск’я) 

На території термального парку розташовані 22 термальних басейни, 

температура води коливається у межах від 28 до 40 градусів. Наявні контрастні 

басейни та каскади, де температура води коливається від 15 до 40 градусів, 

натуральні термальні сауни, спеціальні басейни для ніг, підводний масаж. 

Парк має медичний центр з великим спектром фізіотерапевтичних послуг, 

різними видами масажу, інгаляціями, грязьовими і косметичними процедурами. 

Також на території парка діють 3 ресторанні комплекси, басейни з морською 

водою. 
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На території термального парку можуть бути розташовані готелі та кемпінги; 

обов’язковою умовою є функціонування закритих (зимових) басейнів та ігрових 

кімнат (аналог – термальний парк Терме Чатеж (Словенія).  
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2.4. Зміст стратегічного плану стійкого розвитку оздоровчо-

рекреаційної зони на території Щасливцевської сільської ради 

 

Обґрунтування стратегічного вибору 

Аналітичне дослідження основних соціально-економічних та ринкових 

тенденцій у ретроспективі останніх років, моделювання альтернативних варіантів 

розвитку оздоровчо-рекреаційної зони, а також базові припущення щодо основних 

факторів впливу на перспективу дозволяє сформулювати базовий («інерційний»), 

оптимістичний та раціональний сценарії стійкого розвитку оздоровчо-рекреаційної 

зони на території Щасливцевської сільської ради. Обраний сценарій стає базою для 

формулювання стратегічного бачення на перспективу. 

 

Стратегічне бачення стійкого розвитку 

Стратегічне бачення (візія) - це спільне, погоджене на основі консенсусу, 

уявлення жителів про те, як територіальна громада має виглядати в майбутньому. 

Візія відображає результат, якого громада прагне досягти в результаті реалізації 

стратегічного плану стійкого розвитку. Вона спирається на основні характеристики 

території та стає головною ідеєю всього процесу стратегічного планування.  

Основними елементами стратегічного бачення є: Візія; Місія; Цінності; 

Стратегічні напрями розвитку. 

 

Стратегічні пріоритети. Структура стратегічних та оперативних цілей. 

Індикатори досягнення цілей. 

 

Портфель проектів з впровадження та реалізації стратегічного плану 

 

Моніторинг реалізації та система актуалізації стратегічного плану 
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СТРУКТУРА СТРАТЕГІЇ 

 

 
 

 
МІСІЯ  БАЧЕННЯ МАЙБУТНЬОГО 

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ 

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ SWOT-аналіз  

Проблеми (економічні, 

екологічні, соціальні) 

Визначення 

інституційних умов 

та зацікавлених 

сторін 

ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ 

ПРОЕКТИ 

Управління реалізацією 

стратегії 

Портфель проектів 


