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ВСТУП 

 

Одеська міська агломерація має значний рекреаційно-

природоресурсний потенціал, який вимагає захисту та збереження. Так, серед 

основних факторів рекреаційного комплексу, найзначнішим є море та 

приморське розташування території. Серед інших джерел – лікувальні грязі, 

мінеральні води, ропу лиманів та озер, унікальні природні комплекси тощо. 

Загальна протяжність морського узбережжя, з урахуванням лиманів, в 

Одеській області становить 394 км, протяжність морських пляжів Одеського 

регіону 175 км, що складає 44,4% від загальної протяжності узбережжя з 

врахуванням лиманів. 

Головною ресурсною базою курортної галузі Одеської міської 

агломерації є Куяльницький лиман, який належить до групи закритих 

лиманів і є одним з найстародавніших на території північно-західного 

Причорномор’я. Він є важливим рекреаційним і бальнеологічним об’єктом 

державного та світового значення та має унікальний природний потенціал. 

Його унікальний бальнеологічний потенціал має неоціненне значення 

для зміцнення здоров'я населення. В даний час внаслідок глобальних 

кліматичних змін і посилення антропогенного тиску екосистема 

Куяльницького лиману знаходиться під загрозою знищення, водойма 

практично втратила свій колишній вигляд, а якість природних ресурсів 

постійно погіршується. 

Згідно з затвердженою Концепцію сталого розвитку населених пунктів 

України повинна «розширювати систему приміських природоохоронних 

територій з подвійною функцією: як легенів міст та зон короткочасового 

відпочинку». На сьогодні в Україні значною проблемою є збереження 

унікальних курортних зон прибережних територій. Саме до таких територій 

відноситься рекреаційна зона Куяльницького лиману, яка має вагомі 

переваги в екологізації прибережних територій. Аналіз чинників, що 

впливають на інвестиційну привабливість прибережних територій, дозволяє 
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зробити висновки, що найбільшу привабливість та попит на рекреаційні 

послуги мають ті зони, де стан довкілля та якість природних ресурсів 

найкращі, а витрати на розвиток інженерно-транспортної інфраструктури – 

найнижчі. 

Великий внесок у вивчення Одеських лиманів внесли Е. М. 

Брусилівський, Е. С. Бурксер, А. С. Васильєв, М. О. Загоровській, Н. С. 

Лобода і О. М. Гриб, М. Ш. Розенгурт, В. В. Филипович. 

Дослідження регіональних курортно-рекреаційних завдань повинно 

ґрунтуватися на загальнодержавних напрямках і тенденціях розвитку 

курортно-рекреаційних територій, оскільки без врахування цих аспектів 

неможливо реально визначити необхідні параметри їх розвитку курортно-

рекреаційних територій. 

Куяльницький лиман належить до групи закритих лиманів північно- 

західного Причорномор’я, відокремлений від Чорного моря пересипом. Є 

водоймою загальнодержавного значення, відомий як важливий 

рекреаційний і бальнеологічний об’єкт державного значення. Високі 

лікувальні властивості мають унікальні грязі і ропа лиману. Однак за 

останнє десятиріччя екологічний стан Куяльницького лиману 

характеризується як кризовий через катастрофічне обміління водойми, що 

призвело до підвищення солоності ропи. У зв’язку з цим виникла загроза 

повного зникнення лиману та втрати запасів лікувальних ресурсів, а також 

своєрідної флори і фауни водойми. 

В бакалаврській кваліфікаційні роботі надано аналітичну оцінку 

існуючого стану курортно-рекреаційної зони Куяльник, проаналізовано 

законодавче поле щодо екологічної санації території, розглянуто нвестиційні 

механізми забезпечення екологізації розвитку курорту. 
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ВИСНОВКИ 

 

Значна частина продуктивних ресурсів, що мають виняткове природне, 

історичне, культурне та економічне значення, локалізовані на прибережних 

територіях, і саме тому ці території з давніх часів приваблювали людей для 

проживання і діяльності. За останні десятиліття традиційна система 

природокористування та його регулювання в прибережних регіонах проявила 

себе як не спроможна протистояти таким явищам і тенденціям, як надмірна 

експлуатація і деградація прибережних водних і суходільних екосистем, 

посилення забруднення та зберігання відходів, привнесення чужорідних 

видів та ін. Але сподіваючись на збалансований розвиток, не можна 

використовувати ресурсів більше, ніж прибережні екосистеми здатні 

відтворити, й не можна в них депонувати відходів більше, ніж вони здатні 

асимілювати. Тобто, можна сподіватися на довготривалий розвиток 

прибережних територій лише на принципах стійкого розвитку. Саме тому 

раціоналізація управління природокористуванням та й взагалі всією 

діяльністю в прибережних зонах не може не зважати на принцип обмежень і 

має бути спрямована на гармонізацію економічних, соціальних та 

екологічних аспектів людської діяльності. 

Куяльницький і Хаджибейський лимани, незважаючи на спільне 

походження, різко відрізняються між собою. Куяльницький лиман, 

отримуючи обмежене річкове харчування, і в зв'язку з кліматичними 

змінами, - висихає. Водний режим і рівень Хаджібейского лиману 

формується і підтримується, в основному, за рахунок припливу очищених 

стічних вод СБО «Північна». Разом зі стічними водами в лиман надходять 

нафтопродукти, біогенні речовини і бактерії групи кишкової палички. Для 

відновлення цієї водойми необхідно істотно поліпшити якість очищення 

стічних вод СБО «Північна». 

Згідно з затвердженою Концепцію сталого розвитку населених пунктів 

України повинна «розширювати систему приміських природоохоронних 
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територій з подвійною функцією: як легенів міст та зон короткочасового 

відпочинку». На сьогодні в Україні значною проблемою є збереження 

унікальних курортних зон прибережних територій. Саме до таких територій 

відноситься рекреаційна зона Куяльницького лиману, яка має вагомі 

переваги в екологізації прибережних територій. Аналіз чинників, що 

впливають на інвестиційну привабливість прибережних територій, дозволяє 

зробити висновки, що найбільшу привабливість та попит на рекреаційні 

послуги мають ті зони, де стан довкілля та якість природних ресурсів 

найкращі, а витрати на розвиток інженерно-транспортної інфраструктури - 

найнижчі. 

Ринкова модель економіки вимагає розробки принципово нових 

підходів до формування організаційно-економічного механізму розвитку 

курортно-рекреаційних територій. Даний процес досить складний і потребує 

серйозної перебудови економічних і соціально-екологічних відносин у цьому 

контексті. Загострюється необхідність розробки та вдосконалення механізмів 

державного регулювання та фінансової підтримки рекреаційної сфери. Більш 

пильної уваги і глибокого аналізу вимагають процеси приватизації та 

акціонування, які здійснюються не завжди відповідно до існуючої правової 

та нормативної бази. Відсутній реальний механізм залучення інвестицій в 

об'єкти курортно-рекреаційного комплексу, зберігаються екстенсивні, 

малоефективні методи використання рекреаційних ресурсів. 

Відповідно до прогнозних розрахунків на базі використання ресурсного 

потенціалу курортно-рекреаційних територій (який складає 9,1 млн. га.). 

Україна має можливість надати майже всьому населенню країни необхідний 

повноцінний відпочинок, крім того значні можливості для розвитку 

міжнародного туризму за умови забезпечення екологічної придатності 

рекреаційно-оздоровчих зон. 

Дослідження регіональних курортно-рекреаційних завдань повинно 

ґрунтуватися на загальнодержавних напрямках і тенденціях розвитку 

курортно-рекреаційних територій, оскільки без врахування цих аспектів 
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неможливо реально визначити необхідні параметри їх розвитку курортно-

рекреаційних територій. 

Незадовільний екологічний стан свідчить про депресивність курортно-

рекреаційної території. Необхідно вирішити ці проблемні питання шляхом 

віднесення курорту Куяльник та територій прилеглих до нього до Списку 

об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Першим кроком до цього є 

створення національного природного парку. 

Покращення ситуації залежить від економічної ситуації в державі, 

що, з одного боку, фактично нівелює шанси на державну підтримку 

великомасштабних проектів та ініціатив, з іншого - вимагає 

підприємницької активності фірм, організацій. При цьому виникає 

потреба в проведенні системного екологічного аудиту території з 

визначенням всіх джерел забруднення та розробки на базі цього 

масштабного інвестиційного проекту – бізнес-плану розвитку території та 

санаторно-курортного комплексу «Куяльник». Для цього потрібно чітко 

визначити мету реалізації проекту, обґрунтувати всі його складові, 

розробити маркетингову стратегію та розрахувати всі можливі ризики. 

Для сталого функціонування курорту необхідне створення 

відповідної нормативної бази, яка складається із системи стандартів та 

інших нормативних документів, моніторингу ресурсного потенціалу та 

нормативно-правових актів. 
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