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обставин капіталізація людських інтелектуальних активів відбувається 
тільки частково (для окремих груп НПП) та супроводжується здебільшого 
розвитком інноваційного капіталу у вартості зареєстрованих прав на 
об’єкти інтелектуальної власності.  
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СУЧАСНИЙ СТАН САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ТА ОЗДОРОВЧИХ 

ЗАКЛАДІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Сприяння ефективному економічному розвитку сфери санаторно- 
курортних та оздоровчих послуг потребує дослідження регіональних 
тенденцій, що склались в процесі її функціонування, адже економічні, 
природні та просторові регіональні умови по-різному впливають на 
продукування курортних послуг та їх реалізацію. 

 Відповідно, є необхідність у формуванні дієвої системи 
державного впливу на всю сферу санаторно-курортних послуг та 
підтримки функціонування окремих оздоровниць, особливо тих, які 
надають послуги щодо лікування, оздоровлення та реабілітації 
фінансово незабезпечених громадян, зокрема дітей та людей пенсійного 
віку. Санаторно-курортні установи пов’язані з лікувально-оздоровчою 
місцевістю регіону, де вони розміщені. У ст. 1 Закону України «Про 
курорти» окреслено поняття курорту та лікувально-оздоровчої 
місцевості [1]. 
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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. А 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, профілактики захворювань [2, с.65]. 

Розгляд динаміки показників санаторно-курортних та оздоровчих 
закладів Запорізької області засвідчує їх збільшення Так, в 2010 році 
лікарняних закладів існувало 213 одиниць,  а в звітному 2017 році 243 
(табл.1).  

За період спостереження дещо коливалась і структура ліжко-місць 
за видами оздоровчих закладів(табл.2).  

 
Таблиця 1 

Динаміка санаторно-курортних та оздоровчих закладів 
Запорізької області 

од. 

 

Усього 
санаторно-

курортних та 
оздоровчих 

закладів 

у т.ч. за видами оздоровчих закладів 
Санаторії та 
пансіонати 

з 
лікуванням 

Санаторії-
профілакторії 

Будинки і 
пансіонат

и 
відпочинк

у 

Бази та 
інші 

заклади 
відпочинку 

2010 213 16 18 8 171 
2011 219 18 17 8 176 
2012 226 19 13 8 186 
2013 232 19 12 7 194 
2014 230 19 12 8 191 
2015 225 17 10 6 192 
2016 262 17 9 6 230 
2017 243 15 9 6 213 

2017 +,- 
до 2010 +30 -1 -9 -2 +42 

побудовано автором на основі [3] 
 

 
 
 
 
 
 



129 

 

Таблиця 2 
Наявність ліжко-місць за видами оздоровчих закладів Запорізької області 

 тис. од. 

Роки 
Усього 
ліжок 

 

у т.ч. за видами оздоровчих закладів 
Санаторії 

та 
пансіонати 

з 
лікуванням 

Санаторії-
профілакторії 

Будинки і 
пансіонати 
відпочинку 

Бази та 
інші 

заклади 
відпочинк

у 
2010 30,7 4,8 1,3 0,9 23,7 
2011 32,4 5,3 1,5 0,7 24,9 
2012 29,6 5,4 1,5 1,2 21,5 
2013 29,6 5,4 1,2 1,1 21,9 
2014 30,7 5,9 1,3 1,2 22,3 
2015 29 6,1 1,1 1,0 20,8 
2016 33,1 6,2 1,0 0,8 25,1 
2017 32,2 5,9 1,0 0,8 24,5 

2017 +,- 
до 2010 +1,5 +1,1 -0,3 -0,1 +0,8 

побудовано автором на основі [3] 
 

Приміром, питома вага ліжко-місць на початку 2010 р. становила 
в базах та інших закладах відпочинку більше від усіх наявних, 
у санаторіях та пансіонатах з лікуванням - близько 15,64%, в санаторіях-
профілакторіях – 4,23%, в будинках і пансіонатах відпочинку – 2,39,0%, 
відповідно. Наприкінці дослідження (2017 рік) частка ліжко-місць 
зменшилась в санаторіях-профілакторіях на 1,12%, в будинках і 
пансіонатах відпочинку - на 0,45%. 

Натомість, за розглянутий проміжок часу збільшилась питома вага 
ліжко-місць в структурі інших оздоровчих закладів, зокрема в базах та 
інших закладах відпочинку та у санаторіях та пансіонатах з лікуванням.  
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