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ких поселень та поліпшення їх ландшафтної структури.  
 
1. Розвиток зеленого туризму на Поділлі – 2009: [Електрон. ресурс]. – Режим 

доступу до ресурсу: http://www.bershad.ua/news/oficial/nove/14751.html 
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Останнім часом у світі спостерігається зростання інтересу турис-
тів до оздоровчого туризму. Швидкий темп життя, зростання потоку 
інформації, несприятлива екологічна обстановка в більшості країн 
змушує людей звертатися до цього виду туризму , щоб хоч якось зара-
дити факторам які негативно на нас впливають. Так як , діяльність 
рекреаційного комплексу дає можливість оздоровити велику кількість 
населення. Дослідження та аналіз туристсько-рекреаційних ресурсів та 
туризму загалом будь-якої області є актуальною темою оскільки роз-
криваються перспективи розвитку рекреаційної діяльності на цій тери-
торії, що призводить до збільшення туристських потоків на території 
та популяризації відпочинку не виїжджаючи закордон серед громадян 
України та приваблення громадян сусідніх держав, що у свою чергу, 
підтримує економіку країни. 

Розвиток рекреації та туризму України було розглянуто у робо-
тах О. Бейдика, П. Масляка, Є. Панкової. Розвиток рекреації та туриз-
му саме Хмельницької області розглянули наступні дослідники:                  
К. Геренчук, О. Костюк, О. Танасійчук. Аналізуючи їх роботи, можна 
відмітити, що одним з регіонів перспективного розвитку рекреації в 
нашій країні є Хмельниччина. Як було визначено у «Програмі розвит-
ку туризму у Хмельницькій області на 2013-2015 роки» одним із пріо-
ритетних видів туризму області є і залишається лікувально-
оздоровчий.  

Санаторії Хмельницької області це, в першу чергу, багатопрофі-
льні курорти для дітей і дорослих. Клімат, природні фактори дозволя-
ють лікувати захворювання серця і судин, захворювання і травми 
центральної і периферичної нервової системи, дихальної системи, об-
міну речовин, шлунково-кишкового тракту, захворювання опорно-
рухового апарату. 

Зокрема в області працюють 33 оздоровчих заклади майже на 4 
тис. місць серед яких варто виділити: «Збруч» (спеціалізується на за-
хворюваннях органів травлення, сечовидільної системи, обміну речо-
вин та ендокринної системи) та «Товтри» (профіль: захворювання пе-
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чінки, жовчного міхура, жовчовивідних шляхів, захворювання під-
шлункової залози). З них: 9 санаторіїв, 3 санаторіїв-профілакторіїв, 10 
баз відпочинку, 11 оздоровчих таборів для дітей; розвідані родовища 
лікувальних мінеральних вод, а саме: Збручанське, Маківське, Зайчи-
ківське, Теофіпольське, а також Полонські радонові води [1].  

Санаторії Хмельницької області широко використовують класи-
чні та сучасні методи курортного лікування. Це і бальнеотерапія з ви-
користанням різних видів місцевих і загальних ванн (гідрокарбонатні, 
перлинні, вуглекислі, радонові, сірководневі, грязьові, трав'яні), пиття 
мінеральної води. Активно використовуються в санаторіях різні види 
фізіотерапевтичного лікування: електролікування, хвильова терапія 
(лазеротерапія), магнітотерапія, парафінотерапія, інгаляції, біорезона-
нсна терапія. 

Важливою складовою бальнеологічних ресурсів є лікувальні гря-
зі – це різні природні утворення (мули, торфи, сопкова грязь тощо), які 
застосовують для лікування у вигляді ванн та аплікацій. В області ви-
користовуються привізні лікувальні грязі (так, наприклад, санаторій 
«Збруч» користується власним Сакським родовищем, звідки і поста-
чаються лікувальні грязі для надання бальнеопроцедур). 

Основними проблеми функціонування рекреаційної підсистеми 
області є недостатнє фінансування об’єктів рекреаційної сфери, що 
призводить до значного рівня зношування як санаторіїв так і профіла-
кторіїв, а також історичних та культурних пам’яток, а також не відпо-
відність послуг сучасним потребам, що зумовлює підвищення вартості 
даних послуг.  

Підводячи підсумки, треба відмітити, що в Хмельницька область 
має великі перспективи розвитку оздоровчого туризму. Для цього об-
ласть має всі потрібні для такого виду туризму ресурси, а саме: наяв-
ність оздоровчих закладів, сприятливі кліматичні умови, велика лісис-
тість та наявність бальнеологічних ресурсів. Але все це потрібно роз-
вивати, виділяючи кошти на реконструкцію закладів, їх матеріально-
технічної бази, розповсюдження інформації про наявність лікувальних 
вод, та загалом: реклами. А задля подальшого сприяння туризму у 
Хмельницькій області потрібні нові екскурсійні маршрути, інновацій-
ні поєднання різних видів туризму та приваблення як громадян Украї-
ни, так і громадян сусідніх держав шляхом вдосконалення існуючих 
рекреаційних об’єктів та маркетингових зусиль. 
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