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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Наукове обґрунтування концептуальних засад розвитку лікувально-
оздоровчого туризму в Причорноморському регіоні на основі ревізійної
оцінки стану природних лікувальних ресурсів і комплексного
курортологічного обстеження перспективних курортних територій та
розроблення рекомендацій з раціонального та економічно-обґрунтованого
використання курортно-рекреаційного потенціалу регіону в організації
санаторно-курортного лікування, реабілітації та оздоровлення населення.

1. Комплексне дослідження сучасного стану природних лікувальних ресурсів
регіону, визначення шляхів їх раціонального використання та охорони;
2. Інвентаризація санаторно-курортних закладів та оцінка їх готовності до
організації послуг з лікувально-оздоровчого туризму;
3. Створення реєстрів природних лікувальних ресурсів та картосхем їх
просторового розташування в межах кожної області Причорноморського
регіону України;
4. Наукове обґрунтування концептуальних засад сталого розвитку лікувально-
оздоровчого туризму в Причорноморському регіоні;
5. Розроблення рекомендацій щодо використання курортно-рекреаційного
потенціалу в організації санаторно-курортного лікування, реабілітації та
оздоровлення населення.



РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Сформовано реєстр природних лікувальних ресурсів (338 проявів природних
мінеральних вод різного хімічного складу та мінералізації, 34 родовища лікувальних
грязей) і реєстр санаторно-курортних закладів Причорноморського регіону України та
розроблено картосхеми їх просторового розташування у межах кожної області регіону.



РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

2. Здійснено курортно-рекреаційне зонування. Для кожної рекреаційної зони, за
результатами оцінки придатності територій для різних видів лікувально-оздоровчого
туризму, розроблено модель її розвитку та Дорожня карта, що відображає черговість
реалізації для кожної рекреаційної зони ключових інвестиційних проектів.

ТИПІЗАЦІЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ



РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

3. Науково-обґрунтовано концептуальні засади сталого розвитку лікувально-
оздоровчого туризму в Причорноморському регіоні:

3.1. Дорожня карта отримання природними 
територіями приморської смуги регіону 
статусу курортів

3.2. Принципи організації Обсерваторії сталого 
розвитку лікувально-оздоровчого туризму на 
курортних дестинаціях

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 

адміністратив
них рішень



Наукова цінність та практична значимість отриманих результатів

Реєстри та картосхеми просторового розміщення ПЛР з їх

комплексною медико-бальнеологічною характеристикою,

функціональна типізація рекреаційних зон Причорномор’я,

оцінка стану санаторно-курортної інфраструктури та

курортно-рекреаційного потенціалу перспективних територій,

концептуальні засади розвитку лікувально-оздоровчого

туризму – це науково-обґрунтовані практичні рекомендації

раціонального та економічно-обґрунтованого використання

курортно-рекреаційного потенціалу регіону для організації

санаторно-курортного лікування, реабілітації та

оздоровлення населення, оголошення територій курортами.



Основні результати дослідження опубліковано:

3 монографії та 1 інформаційно-аналітичний довідник

4 статті у наукометричних виданнях, 2 статті у фахових виданнях України, 
17 тез доповідей на конференціях

Організовано та проведено 
науково-практичну конференцію за 
міжнародною участю, в межах якої 

проведено круглий стіл з 
представниками органів влади 
трьох областей Причорномор'я



Дякуємо за увагу!
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