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САНАТОРНО-КУРОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО 

ТУРИСТИЧНОГО СУБРЕГІОНУ ЗАКАРПАТТЯ 

 

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 [2]. Їх географічне розташування зображено 

на рисунку 1. 

1. Північно-західний субрегіон; 

2. Центрально-східний субрегіон; 

3. Південний субрегіон. 

Північно-західний туристичний субрегіон Закарпаття включає в себе 

Великоберезнянський, Перечинський, Міжгірський, Свалявський, а також 

Воловецький райони. Вони розташовані в гірській місцевості, що й визначає 

основні напрями їх туристичного використання (гірські походи, рафтинг, 

зимові види спорту і т. п.) 

Одним з найважливіших туристичних дестинацій регіону являється 

Свалявський район. Основу рекреаційно-туристичної діяльності тут створюють 

джерела гідрокарбонатно-натрієвих мінеральних вод (смт. Поляна, м. Свалява, 

с. Голубине, с. Плоске, с. Неліпино). Найвідомішим рекреаційним комплексом 

у районі являється бальнеологічний курорт «Поляна», який розташований на 
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висоті 300-400 м над рівнем моря та має м’який клімат з теплою осінню. 

Місцеві мінеральні води використовуються вже з XVI століття [3]. 

 

 

Рис. 1. Географія основних джерел мінеральних вод Північно-західного 

туристичного субрегіону Закарпаття 

Джерело: власна редакція 

 

Курортна зона Свалява-Неліпино була відкрита у 1800-му році. У 1878-му 

році графська сім’я Шенборнів розпочала розливання мінеральних вод із 

джерела неподалік с. Голубине. Найвідомішими джерелами були «Маргіт», 

«Луги-Єлизавета» та «Панонія-Софія». Води краю використовуються для 

лікування захворювань жовчного міхура, нирок, верхніх дихальних шляхів, 

травної системи, а також цукрового діабету. 

Багато із санаторіїв Свалявського району базуються на вищеназваних 

бальнеологічних ресурсах, а саме: 

- «Поляна» та «Сонячне Закарпаття» в смт. Поляна; 
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- «Човен» у с. Керецьки; 

- «Квітка полонини» у с. Голубине; 

- «Кришталеве джерело» у с. Солочин. 

Таблиця 1. 

Зміна кількості санаторно-курортних та оздоровчих закладів по районах, 

що належать до Північно-західного туристичного субрегіону 

Район 2000 
2003/ 

2004 

2006/ 

2007 

2009/ 

2010 
2013 2016 

Великоберезнянський район 6 4 2 2 3 1 

Перечинський район 5 3 2 3 3 1 

Міжгірський район 6 5 2 3 2 2 

Свалявський район 7 9 14 10 8 8 

Воловецький район - 1 1 - 1 1 

Джерело: Санаторії та туризм Закарпаття. Статистичний щорічник, 2008, 2011, 2016. 

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 з XVIII століття називали 

«Курорт Лумшори». Другим відомим лікувальним комплексом краю являється 

курорт «Дубриничі» в однойменному селі. Крім цього, у двох вищеназваних 

районах чекають бажаючих відпочити ще шість курортних зон. 

Мінеральні води Міжгірського та Воловецького районів багаті на 

вуглекислий газ, тому місцеве населення називає їх «боркутами» (винними 

криницями). Найвідомішими серед них являються джерела біля с. Келечин 

(багаті на залізо) та с. Сойми (хлоридно-гідрокарбонатні). На базі останнього 

була розбудована курортна зона «Сойми», яка розташована у долині р. Ріка, на 

висоті 600 м над рівнем моря. Недалеко від нього, на висоті 989 м над рівнем 

моря знаходиться найвідоміше озеро Закарпаття – о. Синевир [1]. 
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На основі досліджень можемо стверджувати, що ресурсна база 

мінеральних та термальних вод Закарпаття створює надзвичайно сприятливі 

умови для розвитку санаторно-куротної справи в регіоні. Не є винятком і 

територія Північно-західного туристичного субрегіону. Для ефективнішого 

використання ресурсів, на нашу думку, потрібно якнайшвидше створювати 

належну інфраструктурну базу, як у якісному, так і у кількісному відношенні. 

Тому важливим являється залучення внутрішніх та іноземних інвестицій, які в 

свою чергу стимулюватимуть розвиток усієї туристичної індустрії краю. 
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ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИВАБЛИВОСТІ 

ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ 

 

Туризм стає сферою розвитку соціально-економічного життя країн та 

регіонів світу. Завдяки збільшенню нових напрямків, та постійному 
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