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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНО - ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКАРПАТТЯ 

Закарпатська область є унікальним та значущим районом для України. Жодна інша область не має 

кордонів відразу з чотирма державами. Саме особливе географічне положення області – поруч кордони, а 

від решти країни вона відокремлена Карпатськими горами. Закарпаття межує з чотирма країнами 

Євросоюзу і є мультикультурним регіоном, де спілкуються на багатьох мовах і належать до різних 

конфесій. У цій області розташовані і найвища точка України, і географічний центр Європи, і найдовша в 

Європі ужгородська липова алея.  

Закарпатська область вважається надзвичайно перспективним регіоном України з точки зору туристичної 

діяльності, рекреації та відпочинку, адже туристична галузь – це потужний чинник розвитку області. 

Унікальний рекреаційний потенціал сприяє розвитку різних видів туризму і з кожним роком приваблює в 

Закарпаття все більше туристів та відвідувачів. Основними напрямами розвитку туристичної галузі є 

бальнеологічний, гірськолижний, сільський, пішохідний туризм. У області є всі умови для розвитку 

внутрішнього та міжнародного туризму. 

На мою думку, Закарпаття має великий туристичний потенціал, але використовується недостатньо. 

Адже, крім туризму Закарпаття має хороший потенціал для автомобільної промисловості, перспективи 

для креативної та інноваційної економіки, розвитку гірськолижної інфраструктури, виробництва 

органічної продукції, зокрема виноградарства і виноробства, а також володіє значними запасами 

мінеральних ресурсів. Зокрема, в області є можливості для розвитку термальних і мінеральних курортів, 

зеленого, еко- і гастротурізма В Закарпатській області є всі умови для розвитку виноробства. У цій сфері 

може бути задіяно близько 5 тис. підприємців. Очевидно, що регіон повинен зосередитися на двох 

напрямках - індустріалізації і туризмі. 

На даний час в регіоні планують створити потужний гірськолижний кластер. Зараз готується проект 

гірськолижного курорту, який в п'ять разів більше свого аналога в Івано-Франківській області.  

Орієнтовна вартість публічних інвестицій - 300 мільйонів євро.  

У сфері інфраструктури в поточному році на Закарпатті відремонтовано 370 км доріг.  На сьогонішній 

день триває робота щодо поліпшення залізничного сполучення і відновленню функціонування 

аеропорту.  

За даними Закарпатської облдержадміністрації з кожним роком кількість туристів зростає. Це наведено в 

таблиці 1. 

Таблиця 1 
Рік 2016 2017 2018 2019 

Кількість 

туристів, тис. 

390 450 550 610 

За даними Ужгородської міськради, за 2016 рік місто відвідало на чверть більше туристів, ніж у 2015-му, 

і ця тенденція спостерігається вже кілька років. Збільшується турпотік і в цьому році. За даними 

Головного управління статистики в Закарпатській області, торік регіон відвідало на 17,9% більше 

українських туристів, ніж у 2015-м.  

Однак, з початку 2020 року епідемологічна ситуація в області спричинила зупинення розвитку 

туристичної діяльності. Обмежувальні заходи підкосили локальний туризм настільки, що відновитися 

буде дуже важко. Наразі експертні оцінки констатують, що 90 % закладів, пов’язаних з туристичною 

сферою, припинили свою роботу. У Закарпатті туристична галузь постраждала найбільше.  

Для подальшого розвитку Закаратської області потрібно вирішити низку проблем. В першу чергу 

необхідно зайнятися вирішенням екологічних проблем, особливо - переробки і утилізації сміття. Для 

цього потрібно побудувати сміттєсортувальні та сміттєпереробні заводи. У питанні збереження 

архітектурної спадщини краю потрібно розглянути можливість реконструкції Ужгородського замку і 

обласної філармонії, а також збереження старовинних дерев'яних церков. Також проблеми пов’язані з 

браконьєрством в природних парках, вирубкою лісів. 

 

 

 

 

 


