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Львівська область займає одне з визначних місць у державі за наявністю 

природно-рекреаційних та лікувально-оздоровчих ресурсів. Територія 

Львівської області з її унікальною історико-культурною спадщиною, 

мистецтвом, лікувально-оздоровчими, водними і ландшафтними ресурсами, 

самобутніми традиціями та звичаями в поєднанні з вигідним географічним 

положенням − є чудовою базою для розвитку найрізноманітніших видів і форм 

туризму та відпочинку. 

Львівщина має значний потенціал для того, щоб стати осередком 

лікувально-оздоровчої рекреаційної діяльності світового рівня. Запорукою є 

ефективне освоєння та використання існуючого туристично-рекреаційного 

потенціалу, що значною мірою визначається наявністю, розвитком та 

економічною діяльністю мережі лікувально-оздоровчих закладів туристично-

рекреаційного обслуговування. Одним із таких закладів є місто Трускавець, яке  

забезпечує життєдіяльність туристів (послуги розміщення, харчування, 

транспорту) і задовольняє специфічні туристично-рекреаційні потреби (послуги 

лікування, оздоровлення, екскурсійне, культурне, побутове обслуговування). 

Трускавець – один з унікальних курортів України. Знаходиться він у 

передгір`ї Східних Карпат, у мальовничій балці річки Воротище, на висоті 350-

400 м над рівнем моря, оточений невисокими горбами [1]. Курорт знаходиться 

на віддалі 100 кілометрів на південь від обласного центу Львова. 

Місто Трускавець – затишна й екологічно чиста зона. Воно славиться 

мінеральними водами з 14 джерел («Нафтуся», «Юзя», «Марія», «Софія», 

«Броніслава» тощо), покладами «гірського воску» – озокериту (єдине родовище 

у світі розміщене на віддалі 4 км від курорту – у Бориславі); трускавецькою сіллю 
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«Барбара», яку добувають з високомінералізованої ропи, що належить до 

конкурентів карловарської солі [1]. 

Маючи такий великий асортимент мінеральних оздоровчих ресурсів, місто 

з кожним роком вдосконалює свою туристичну інфраструктуру, зокрема новими 

закладами розміщеннями для туристів. 

Варіантів для проживання в Трускавці є багато, кожен з яких має свою 

специфіку, що залежить від рівня сервісу, набору наданих послуг і бюджету 

клієнта. Слід зазначити, що у Трускавці знаходиться третина із всіх 

спеціалізованих закладів розміщення Львівської області (див. рис. 1.). 

 

 

 

Рис. 1. Розподіл спеціалізованих закладів розміщення за містами та 

районами у Львівській області у 2017 році  

[1]. 

 

Санаторії Трускавця уже давно знані на весь світ. Ці оздоровчі заклади 

добре відомі своєю результативністю та високими досягненнями у лікуванні 

гостей. Санаторії Трускавця – це цілі комплекси, у склад яких входить житловий 

фонд, лікувальна база, розважальні центри, парково-рекреаційна зона із 



спортивними майданчиками, а окремі з них вирізняються наявністю СПА зони. 

Вони є цілком автономними та мають на своїй території усе необхідне для 

відпочинку та лікування. Аналізуючи інформацію місцевих інформаційних 

медіа, туристичні потоки у Трускавці мають стрімку динаміку,  проте 

статистичні дані у рази менші.  

На початку 2018 року у Трускавці нараховувалось 7210 місць (ліжок) у 

спеціалізованих засобах розміщення і 3729 місць в готелях і аналогічних засобах 

розміщення (див. рис. 2). Аналізуючи відомості Головного управління 

статистики у Львівській області, ми спостерігаємо різну динаміку за кількістю 

місць між готелями і аналогічними закладами розміщення та спеціалізованими.   

 

 

 

Рис. 2.Готелі і спеціалізовані заклади розміщення у місті Трускавець [3]. 

 

 Починаючи з 2011 року різко збільшується кількість готельних номерів і 

відповідно місць. Це автоматично відбивається на спеціалізованих закладах, які 

закриваються або перепрофільовуються. Таке зменшення кількості ліжко місць 

у спеціалізованих закладах розміщення на бальнеологічному курорті Трускавець 

Львівської області пояснюється кількома чинниками. Десятиріччями система 



санаторно-курортних закладів розвивалась в межах державної системи охорони 

здоров`я, її послуги були соціально орієнтованими і достатньо дешевими для 

громадян (за рахунок фонду соціального страхування та інших джерел 

фінансування). Але недостатньо розвинена матеріально-технічна база галузі, її 

низька пропускна спроможність і застаріле обладнання, навіть при високій 

кваліфікації персоналу і досконалості методик профілактики та лікування, 

робила санаторно-курортні заклади важкодоступними для більшості населення 

[2]. В той же час збільшується кількість готелів і аналогічних закладів 

розміщення, оскільки вони не зобов’язуються надавати власні медичні послуги, 

отже, оздоровлення та відпочинок іноді вартує дешевше. 

 Підводячи підсумки про заклади розміщення у місті Трускавець 

Львівської області, хочемо зазначити, що у загальному туристи зупиняються на 

відпочинок і лікування перш за все у спеціалізованих закладах розміщення, яких 

є найбільше, також в готелях та аналогічних засобах розміщення і приватних 

садибах. По двох перших присутні відомості взяті з головного управління 

статистики у Львівській області. Що стосується приватних садиб – дані відсутні, 

але все рівно можна стверджувати, що сьогодні Трускавець готовий щоденно 

приймати понад 11 тисяч туристів. 
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