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ТУРИСТИЧНА РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ ЗАКАРПАТТЯ

Роботу виконано на кафедрі географії 
та туризму ЗУІ ім. Ф. Ракоці II (м Берегове)

Туризм Закарпаття поступово набирає нові обороти, як у різноманітті послуг, так і у 
якості їх надання. Тому все важливішим постає питання обґрунтованого у фаховому 
відношенні поділу краю на рекреаційно-туристичні одиниці. Важливість цієї роботи полягає у 
запропонуванні можливої туристичної регіоналізації області.

Ключові слова: туризм, Закарпаття, регіони, прикордонне співробітництво.

Fodor D. D., Tovt A. A. Touristic Regionalization of Transcarpatina. The tourism of 
Transcarpathia progresses gradually in the latest decades, and this is true for the diversity of 
services and the quality of their rendering as well. Thus, it is more and more important to provide a 
professionally grounded division of the region into touristic-recreational spatial units. The 
importance of the present work lies in offering a possible touristic regionalization of the county.

Key words: tourism, Transcarpathia, regions, cross-border cooperation.

Для забезпечення належного розвитку туризму в Україні (включаючи й 
Закарпатську область) потрібно запроваджувати новітню туристичну політику, у 
центрі якої мала б стояти маркетингова та рекламна діяльність, розвиток 
турпродуктів та інфраструктури, а також модернізація усієї туристичної галузі. Для 
започаткування подібного процесу на основі соціальних, етнокультурних, економічних 
та кліматичних особливостей в області слід відокремити три рекреаційно-туристичні 
субрегіони; Північно-Західний, Центрально-Східний і Південний [6]. їх географічне 
розміщення зображено на рис. 1.

1. Північно-Західний рекреаційно-туристичний субрегіон Закарпаття включає 
Великоберезнянський, Воловецький, Міжгірський, Перечинський та Свалявський
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райони. Вони розміщені в гірській місцевості, що й визначає основні напрями їх 
туристичного використання (гірські походи, «нордік уолкінг» (оздоровча ходьба з 
лижними палицями), рафтинг, зимові види спорту й т. л.)

Одним із найважливіших туристичних дестинацій регіону є Свалявський район 
Основу рекреаційно-туристичної діяльності тут створюють джерела гідрокарбонатно- 
натрієвих мінеральних вод (смт Поляна, м. Свалява, с. Голубине, с. Плоске, 
с. Меліпино). Найвідомішим рекреаційним комплексом у районі є бальнеологічний 
курорт «Поляна», який розміщений на висоті 300-400 м над рівнем моря та має 
м'який клімат із теплою осінню. Місцеві мінеральні води вже відомі з XVI ст. [7].

Рис. 1. Туристичні субрегіони Закарпаття 
Джерело: власна редакція

Рекреаційно-туристичні комплекси Великоберезнянського та Перечинського 
районів також базуються на місцевих (хлоридних-гідрокарбонатних-натрієвих) 
мінеральних водах. Перші писемні згадки про їх використання датовані 1600-ми 
роками: вже в ті часи поблизу поселення Лумшори був заснований лікувальний 
заклад, який із XVIII ст. називали «Курорт Лумшори».

Мінеральні води Міжгірського та Воловецького районів багаті на вуглекислий 
газ, тому місцеве населення називає їх «боркутом». Найвідомішими серед них є 
джерела біля с. Келечин (багаті на залізо) та с. Сойми (хлоридно-гідрокарбонатні). 
На базі останнього була розбудована курортна зона «Сойми», яка розміщена в 
долині р. Ріка між вершинами Карпат, на висоті 600 м над рівнем моря. Недалеко від 
нього, на висоті 989 м над рівнем моря знаходиться найвідоміше озеро Закарпаття -
о. Синевир.

Природні та рукотворні атракції Північно-Західного субрегіону дуже різноманітні 
та поступово приваблюють усе більшу кількість туристів як з України, так і з-за 
кордону [4; 5]:

- дерев'яний храм у с. Ужок, який входить до Списку Світової спадщини 
ЮНЕСКО;

- водоспад Шипіт у Міжгірському районі;
- національний природний парк «Синевир».
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2. До складу Центрально-Східного рекреаційно туристичного субрегіону входять 
Іршавський, Рахівський, Тячівський та Хустський райони. Більшість території 
названих адміністратисгних одиниць також розміщена в гірській місцевості чи на 
височинах, що простягаються вздовж гірських масивів, тому характер їх туристичної 
експлуатації схожий на Північно-Західний субрегіон.

Основою рекреаційно-туристичного комплексу Іршавського району є запаси та 
лікувальні властивості термальних вод із високим вмістом йоду та брому. Зазначимо, 
що ця вода генетично пов’язана з родовищами бурого вугілля у с. Ільниця, тому в 
Україні не має жодного аналогу щодо такого мінерального складу. Вода цілком 
придатна для лікування серцево-судинних захворювань та захворювань опорно- 
рухового апарату [7].

Мінеральні води Хустського району (разом із територією міста обласного 
підпорядкування Хуст) дуже різноманітні за своїм хімічним складом, але кожен із них 
багатий на вуглекислий газ. Найвідомішою курортною зоною району є «Шаян», яка 
розміщена біля підніжжя гори Великий Шаян. Територія має дуже гарні краєвиди, 
тому її часто називають «Українською Швейцарією» [1].

Тячівський район відомий своїми слабосульфітними мінеральними водами, але 
тут також зустрічаються хлоридно-натрієві та хлоридно-гідрокарбонатні води. Вода, 
що виходить на поверхню біля с. Тарасівка, має найбільший уміст заліза на 
Закарпатті (60 мг/л). На території місцевої курортної зони розміщена державна та 
обласна алергологічна лікарня в смт Солотвино (зараз вона закрита).

У Рахівському районі, також наявні численні різновиди мінеральних вод. Між 
гірськими масивами Чорна Гора та Свидовець знаходиться курорт у с. Кваси. На цій 
території зосереджені найбільші запаси мінеральних вод із високим умістом миш’яку, 
на базі яких працює санаторій «Гірська Тиса».

Рис. 2. Основні рекреаційно-туристичні об'єкти Закарпаття 
Джерело: власна редакція

Крім вищеназваних Центрально-Східний субрегіон має такі туристичні 
привабливості [2; 3]:

- руїни Хустського замку, розміщені на скелі висотою 150 м;
- «Долина нарцисів», яка з 1979 р. є частиною Карпатського біосферного 

заповідника;
- реформатський храм у м. Тячів із мальованою дерев'яною касетною стелею;
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- соляні шахти та солоні озера смт Солотвино;
- водоспад Труфанець неподалік від смт Ясіня;
- географічний центр Європи біля с. Ділове;
- музей екологи гір та історії природокористування поблизу м. Рахів;
- дерев’яний храм Струківська в смт Ясіня, який входить до Списку Світової 

спадщини ЮНЕСКО (рис. 2).
3. Південний рекреаційно-туристичний субрегіон охоплює територію

Берегівського, Виноградівського, Мукачівського та Ужгородського районів. Переважна 
частина названих адміністративних одиниць розміщена в рівнинній частині 
Закарпаття, тому туристичне використання цієї території дещо відрізняється від двох 
попередніх субрегіонів. Тут склалися найкращі умови для велосипедного, кінного, 
винного, історико-культурного та іншого туризму.

Рекреаційно-туристичний комплекс Ужгородського району (до якого входять 
міста обласного підпорядкування Ужгород і Чоп) базується на гідрокарбонатно- 
натрієвих (с. Руські Комарівці) та кремнієвих (м. Ужгород) мінеральних водах. Місцеві 
джерела зі значним вмістом заліза були відомі вже у XVII ст., а у XIX ст. на їх базі у 
м. Ужгород існувала популярна купальня «Борвіз». Води Ужгородського району 
використовуються для лікування захворювань урологічного характеру, шкіри й 
травної системи.

Мукачівський район (до якого входить і місто обласного підпорядкування 
Мукачеве) відомий своїми сульфідними мінеральними водами та багатьма типами 
термальних вод. До туристично-рекреаційної зони «Карпати» відносяться санаторії 
«Карпати» та «Перлина Карпат». Перший є кліматично-бальнеологічним комплексом, 
який розміщений у мальовничій долині на висоті 400-500 м над рівнем моря.

Бальнеологічна курортна зона «Синяк» розміщена біля підніжжя однойменного 
гірського масиву, що є частиною Вулканічного хребта Українських Карпат. 
Характерним для нього є помірний клімат та підвищена вологість повітря. Завдяки 
хвойним лісам тут надзвичайно чисте повітря. Сульфідні мінеральні води цієї зони 
вже відомі з XVIII ст.

Берегівський район (разом із містом обласного підпорядкування Берегове) є 
однією з найтепліших місцевостей Закарпаття. Тут зосереджені найбільші запаси 
термальних вод області (м. Берегове, с. Косонь, с. Яноші, с. Гут, с. Боржава). Всього 
у районі знаходиться 25 джерел термальних вод. Купання в них є результативною 
терапією при високому артеріальному тиску та ревматичних захворюваннях, а для 
лікування цукрового діабету та захворювань травної системи навіть рекомендується 
їх внутрішнє застосування.

За складом мінеральні води Виноградівського району дуже різноманітні. На їх 
використанні базується один із найвідоміших санаторіїв Закарпаття - «Теплиця».

Крім названих рекреаційно-лікувальних об'єктів у Південному субрегіоні 
зосереджено багато природних та рукотворних туристичних ресурсів [5]:

- Ужгородський замок і створений у ньому Закарпатський краєзнавчий музей;
- Закарпатський музей народної архітектури та побуту (м. Ужгород);
- Ужгородський греко-католицький кафедральний собор (із вівтарем 

блаженного мученика єпископа Теодора Ромжі);
- руїни Середнянського замку (смт Середнє);
- Мукачівський замок «Паланок» із краєзнавчим музеєм;
- Мукачівський Свято-Миколаївський жіночий монастир (найдавніший православний 

монастир у Центральній Європі);
- графський двір Бетлен-Ракоці й розміщений у ньому Музей Берегівщини 

(м. Берегове);
- будинок колишнього Палацу суду (сьогодні це Закарпатський угорський 

інститут ім. Ференца Ракоці II);
- пам’ятник Шандору Петефі у м. Берегове,
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- реформатський храм у с. Четфалва з мальованою дерев'яною касетною
стелею; 'v

- руїни Замку Канків, який був побудований для захисту «Соляного шляху» 
(м. Виноградів).
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Розглянуто особливості використання рекреаційно-туристичних ресурсів, сучасний стан 
туристичних потоків та деякі особливості засобів гостинності в Івано-Франківській області. 
Виокремлено формування рівноправного з готельним засобу розміщення: садиб сільського 
зеленого туризму.
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Javkin V. G., Kelebav Н. V. Offers of Hospitality in Recreation and Tourism In Ivano- 
Frankivsk Region, Features of the use of recreational and tourist resources, the current state of 
tourist flows and some features of hospitality facilities in the Ivano-Frankivsk region are considered. 
The formation of an equal with the hotel accommodation facility Is set out: farmsteads of rural 
green tourism.
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