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ПРЕДМЕТНЕ ПОЛЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ 

 ІНДИКАТОРИ ЕФЕКТИВНОСТІ

НАУКОВА НОВИЗНА

Розроблення стратегії сталого розвитку лікувально-оздоровчого 
туризму в Причорноморському регіоні України на основі оцінки його 
курортно-рекреаційного потенціалу та інвестиційних  можливостей   

- комплексна оцінка курортно-рекреаційного потенціалу регіону з 
визначенням механізму біологічної дії й клінічної ефективності ПЛР 
та рекомендаціями щодо ефективного використання;
- реєстр і карта лікувально-оздоровчих дестинацій з пріоритетними 
курортно-рекреаційними напрямами розвитку;
- національні індикатори сталого розвитку курортів для організації в 
Україні обсерваторії медичного та лікувально-оздоровчого туризму.

Концепція модернізації санаторно-курортної галузі, дорожня карта 
інвестування в рекреаційну інфраструктуру, стратегія розвитку 
лікувально-оздоровчого туризму в регіоні



Завдання на 1 рік виконання НДР

обґрунтувати методичний підхід до розробки системи критеріїв та 
індикаторів для моніторингу сталого розвитку курортних дестинацій з 
урахуванням національних пріоритетів та доцільність організації в 
Україні обсерваторії медичного та лікувально-оздоровчого туризму

розробити алгоритм оцінки курортно-рекреаційного потенціалу 
регіону та оцінити курортно-рекреаційний потенціал, сучасний стан 
розвитку санаторно-курортної галузі та курортно-рекреаційного 
використання територій Одеської та Херсонської областей

сформулювати науково-обґрунтовані рекомендації щодо 
забезпечення  сталого розвитку лікувально-оздоровчого туризму в 
Одеській та Херсонській областях.
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Результати виконання завдання 
Функціональні блоки Обсерваторії сталого розвитку медичного 

та лікувально-оздоровчого туризму

1

30 
обсерваторі
й

•Доказові дослідження 
•Моніторинг
•Менеджмент 

на рівні туристичних 
дестинацій  з метою науково - 
обґрунтованого раціонального 

функціонування та сталого 
розвитку галузі

Розробка індикаторів та методології 
для оцінки сталого розвитку курортів, 
приймаючи до уваги національні 
характеристики (особливості) - 
природні лікувальні ресурси, 
території курортів

Ведення Державного Кадастру ПЛР 
та природних територій курортів; 
створення реєстру курортних 
дестинацій з розподілом територій 
згідно курортно-рекреаційного  
потенціалу і спеціалізації курортів

Розробка рекомендацій та 
адміністративних рішень для 
забезпечення сталого розвитку та 
екобезпеки курортних дестинацій

Блок І 
Аналітичний

Блок ІІ 
Моніторингу 

та оцінки

Блок ІІІ 
Прийняття 

адміністрати
вних рішень



Результати виконання завдання 

Оцінка курортно-рекреаційного потенціалу Одеської області
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Результати виконання завдання 

Оцінка курортно-рекреаційного потенціалу Херсонської області

2



Результати виконання завдання 
Рекомендації щодо забезпечення  сталого розвитку 
лікувально-оздоровчого туризму в Одеській області

3



Результати виконання завдання 
Рекомендації щодо забезпечення  сталого розвитку 

лікувально-оздоровчого туризму в Херсонській області

3



Завдання на 2 рік виконання НДР

Оцінити курортно-рекреаційний потенціал, сучасний стан розвитку 
санаторно-курортної галузі та курортно-рекреаційного використання 
територій Миколаївської області

Обґрунтувати концепцію модернізації санаторно-курортної галузі; 
Розробити дорожню карту інвестування в рекреаційну інфраструктуру;
Запропонувати проєкт стратегії розвитку лікувально-оздоровчого туризму
 в Причорноморському регіоні



пров. Лермонтовський, 6,
м. Одеса, 65014, Україна

Тел.: (048) 728-62-41, 728-06-53
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www.kurort.gov.ua


