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У наш час в Україні, яка щиро багата на рекреаційні і туристичні 

принади, спостерігається новий підвищений інтерес до проблем 

розвитку рекреації і туризму як високорентабельного й соціально 

орієнтованого сектора національної економіки.  

Перспективи розвитку відпочинкової галузі визначаються 

наявністю широкого спектра ресурсних, екологічних, історико-

культурних, соціальних, економічних і політичних факторів, які 

мають чітко виражену регіональну специфіку.  

А ще особливості сучасної ситуації полягають у тому, що 

формування високорозвиненої національної індустрії рекреації і 

туризму та її інтеграція до європейського та світового ринку 

рекреаційно-туристичних послуг пов’язана з необхідністю вирішення 

соціально-економічних проблем у період трансформації суспільно-

економічних відносин.  

Відпочинок на Чорному морі можуть запропонувати курорти 

Миколаївській області: Коблево, Лугове, Морське, Рибаківка, Очаків, 

Покровка, а також, пансіонати і бази відпочинку, розташовані на 

Кінбурнській косі. Курорти бувають більш відомі, з добре 

розвиненою інфраструктурою індустрії відпочинку і менш відомі, з 

мінімальним набором послуг для проживаючих. Але всі вони 

пропонують найголовніше - можливість влітку відпочити на морі.   

Курорт Коблево 

Село в Березанському районі Миколаївської області України. Село 

оточене виноградниками. Поруч розташований винний завод ВАТ 

«Коблево». 

Коблево розташоване біля кордону Миколаївської та Одеської 

областей України, на трасі M-14 / E 58. Відстані до Одеси: по 

автодорозі - 55 км, фізичне - 43 км. Відстані до Миколаєва: по 
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автодорозі - 78 км, фізичне - 68 км. Відстані до Березанки: по 

автодорозі - 29 км, фізичне - 25 км. 

Біля села в 4-х кілометрах на південь від траси M-14 розташований 

курорт Коблево. Це найбільший курорт на Чорноморському 

узбережжі Миколаївської області, де можуть розташовуватися 

одночасно більше 25 тис. відпочиваючих. На території курорту 

знаходиться аквапарк «Коблево». 

На сьогоднішній день по прибережній смузі, довжиною 6 км, в 

поєднанні з лісом, розташовані сотні пансіонатів, баз відпочинку, 

розважальних установ. 

Відпочинок на Чорному морі в Коблево сприятливо 

позначається на здоров'ї відпочиваючих. Пляжі Коблево піщані , 

морське дно пологе. Добре розвинена інфраструктура курорту.[1] 

Бази відпочинку і пансіонати Коблево дозволять провести 

комфортний відпочинок на Чорному морі відпочиваючим з будь-

якими фінансовими можливостями. Також в Коблево можна 

приїжджати на відпочинок з дітьми, на курорті добре підготовлена 

база для сімейного відпочинку на Чорному морі. Сам курорт 

віддалений від селища і складається більш, ніж зі ста пансіонатів і баз 

відпочинку.  

Коблево досить бурхливо розвивається курорт з великою 

кількістю барів, дискотек і нічних клубів. Відпочинок на Чорному 

морі в Коблево більш молодіжний, ніж на інших курортах. Ціни на 

відпочинок у Коблево, в середньому дорожче, ніж на інших курортах 

Миколаївської області, від 9-10 $ на добу з людини без харчування, 

але завдяки великій різноманітності пансіонатів і баз відпочинку 

можна знайти, де недорого відпочити в Коблево. 

Щорічно, в Коблево проводяться літні фестивалі та конкурси. У 

селищі є магазини і ринок, працює аквапарк і лунапарк . Відпочинок 

на Чорному морі в Коблево буде неповним, якщо не відвідати 

основну пам'ятка курорту - аквапарк в Коблево. 

Курорт Рибаківка  

Курорт Рибаківка розташований в Миколаївській області 

недалеко від Коблево. Відстань до селища Рибаківка від міста Одеса - 

94 кілометри, від Коблево - 37 кілометрів , від курорту Затока - 93 

кілометри, від міста Миколаїв - 81 кілометр, від міста Київ - 560 

кілометрів. Відпочинок на Чорному морі в селищі Рибаківка чимось 

нагадує відпочинок в Коблево. У селищі Рибаківка також, як і в 
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Коблево немає промислового сектора. Курорт Рибаківка оточений 

сосновим лісом.  

Крім того, відпочинок на Чорному морі в Рибаківці - це 

унікальне поєднання лікувальних властивостей Чорного моря, степу, 

лікувальних грязей солоного озера і соснового лісу. Недалеко від 

курорту Рибаківка знаходиться грязе - сольове озеро Тузла, грязі 

якого мають лікувальні властивості.  [2] 

Відпочинок на Чорному морі в Рибаківці - це гарна можливість 

відпочити на Чорному морі і одночасно пройти курс оздоровлення. 

[4] Інфраструктура курорту Рибаківка добре розвинена. На курорті 

працює близько сотні баз відпочинку, пансіонатів і санаторіїв. 

Магазини, ресторани, більярдні, лунапарк, водні атракціони - все це 

доповнює відпочинок на Чорному морі в Рибаківці.  

Плюси для сімейного бюджету - це все не сильно розвинене. У 

селищі працює ринок, є пошта, відділення зв'язку, відділення банків, 

пункти обміну валюти. Ціни на відпочинок на Чорному морі в 

Рибаківці трохи нижче, ніж у Коблево, від 7 $ з людини без 

харчування. 

Курорт Очаків 

Курорт Очаків розташований в Миколаївській області. Відстань 

від Одеси - 150 кілометрів , від Миколаєва - 70 кілометрів, від Києва - 

540 кілометра Населення 2008 року становить більше 15 000 чоловік.  

Відпочинок на Чорному морі в Очакові має свої особливості : 

тут впадають відразу дві річки Південний Буг і Дніпро. Очаків має 

цікаву історію, в місті є безліч археологічних пам'яток - залишки 

поселень скіфів, сарматів, древніх слов'ян. Свого часу місто було 

самим південним оплотом Київської Русі. Поблизу Очакова знайдені 

залишки грецького міста-колонії Ольвія.[3] 

Очаків славиться широкими піщаними пляжами, пологим дном , 

великими запасами лікувальних грязей. На відпочинок на Чорному 

морі в Очакові можна зупинитися в численних базах відпочинку, 

пансіонатах і санаторіях. Клімат курорту Очаків на Чорному морі 

теплий, помірно вологий. Літо сухе, тепле, осінь пізня, відпочинок на 

Чорному морі в Очакові триває до кінця вересня. 

Спектральний аналіз курортів Коблево, Рибаківка, Очаків 

(рис.1) 

Критерії розгляду: 

1) Характеристика розташування. 
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2) Інфраструктура. 

3) Історичне значення. 

4) Оздоровчі можливості. 

5) Ціни на відпочинок. 

6) Територія,можливість приймання туристів. 

7) Рівень екології. 

8) Рівень бренду. 

9) Забезпечення соціальних фукцій. Червоне – Коблево; Сине – 

Рибаківка; Зелене – Очаків. 

 
Рис 1.Спектральний аналіз курортів Коблево,  Рибаківка, Очаків 
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Кількість балів :  

Коблево = 5+5+4+3+3+5+3+5+3 = 36 

Рибаківка = 4+4+4+5+4+4+5+4+3 =37 

Очаків = 3+4+5+4+5+4+4+4+5 = 37 
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