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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ЗАКЛАДІВ

Воробйов Ю.М., д.е.н., професор, НАПКБ
У статті досліджуються науково-практичні засади фінансового забезпечення функціонування та розвит-

ку санаторно-курортних закладів України.
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ВСТУП
Фінансово-господарська діяльність санаторно-курортних закладів України здійснюється в умовах еко-

номічної нестабільності, наявності кризових явищ у світовій економіці, зростання конкуренції як з боку
вітчизняних, так і зарубіжних оздоровчих установ. У зв’язку з цим пропозиції щодо вдосконалення фінансо-
вого забезпечення санаторно-курортних закладів набуває відповідного значення як в теоретичному, так і в
практичному плані.

Питання фінансового забезпечення різних галузей економіки, видів економічної діяльності та суб’єктів
господарювання знаходили своє розкриття в багатьох наукових працях, зокрема Юрій С.І., Федоров В.М. [1],
Опарін В.М. [2], Оспіщев В.І. [3], Кириленко О.П. [4], Бланк І.О. [5], Кірейцев [6] та інші. Однак у вітчиз-
няній фінансовій науці поки-що не існує єдиного розуміння сутності поняття «фінансове забезпечення», а
тому можливі нові визначення цього поняття.

На нашу думку, дослідження сутності та значення фінансового забезпечення не можливе без чіткого
розуміння про яке фінансове забезпечення йде мова. Фінансове забезпечення можливо розглядати з позиції
всієї економіки, окремих її галузей, суб’єктів господарювання, держави або місцевих органів влади. В кон-
тексті нашого дослідження фінансове забезпечення розглядається відносно санаторно-курортних закладів,
тобто фінансове забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статі є дослідження окремих теоретичних і практичних питань фінансового забезпечення сана-

торно-курортних закладів.
РЕЗУЛЬТАТИ
З нашої точки зору, у самому загальному вигляді під фінансовим забезпеченням суб’єкта підприємницт-

ва слід розглядати систему форм, методів, способів, схем та інструментів формування та використання фінан-
сових ресурсів для виконання головної мети фінансово-господарської діяльності суб’єктів підприємництва.

Фінансове забезпечення санаторно-курортних закладів — це система форм і методів, схем та інстру-
ментів, завдяки яким здійснюється постійне формування, розподіл і використання фінансових ресурсів у
відповідності з головною метою функціонування оздоровчих закладів.

Фінансове забезпечення санаторно-курортних закладів базується на різних джерелах фінансових ресурсів,
формах і методах формування, розподілу та використання таких ресурсів.

Вибір форм і методів фінансового забезпечення санаторно-курортних закладів України пов’язано з фор-
мами власності та підпорядкування оздоровчих закладів. Санаторно-курортні заклади, які функціонують в
Україні можливо умовно поділити на дві групи, а саме: а) санаторно-курортні заклади, основною метою
діяльності яких є лікування, реабілітація та профілактика захворювань. Діяльність таких закладів має соці-
альне значення, а тому формування прибутку не є їх головною метою. У більшості випадків такі санаторно-
курортні заклади створюються на базі державної або комунальної форм власності. Такі оздоровчі заклади
підпорядковуються адміністрації Президента України, апарату Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України, Міністерству охорони здоров’я України, Міністерству праці та соціальної політики України,
Міністерству оборони України, іншим міністерствам, державним комітетам та органам виконавчої влади
під загальною назвою санаторно-курортні заклади державного сектору; б) санаторно-курортні заклади, що
засновані на приватній, колективній, змішаній формі власності і підпорядковуються власникам, акціонерам,
колективу під загальною назвою санаторно-курортні заклади недержавного сектору. Головною метою функ-
ціонування таких санаторно-курортних закладів є отримання прибутку від надання санаторно-курортних
послуг, а основним джерелом такого прибутку є реалізація як можливо більшої кількості санаторно-курорт-
них путівок в Україні та країнах ближнього та дальнього зарубіжжя.

Виходячи з наявності цих двох груп оздоровчих закладів їх фінансування залежить від чотирьох основ-
них учасників, а саме: а) Державного й місцевих бюджетів; б) Фонду соціального страхування; в) юридич-
них осіб (підприємств, організацій та установ); г) фізичних осіб.

За рахунок державного й місцевих бюджетів здійснюється фінансування державних та комунальних са-
наторно-курортних закладів. За рахунок коштів держави або місцевих органів влади купуються путівки для
пільгових категорій населення, що потребує санаторно-курортного лікування та неспроможного самостійно
за власні кошти придбати путівки в оздоровчі заклади.

Фінансування санаторно-курортних закладів державного сектору передбачено функціональною класи-
фікацією видатків та кредитування бюджету за кодом 0734 «Санаторно-курортні заклади» у структурі ви-
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датків на охорону здоров’я (код 0700) і є видатками споживання, які забезпечують поточне функціонування
таких закладів [7]. За рахунок видатків споживання здійснюється також поточні міжбюджетні трансферти та
фінансове забезпечення заходів соціального захисту населення та соціально-культурної сфери.

Фінансування безкоштовних санаторно-курортних путівок здійснюється Міністерством праці та соці-
альної політики України для пільгових категорій населення, зокрема ветеранів війни, інвалідів та інших.

Фінансування санаторно-курортної допомоги Фондом соціального страхування з тимчасової втрати пра-
цездатності відбувається на основі плану розподілу путівок, який передбачає їх загальну кількість та вартість
для відділень і Виконавчої дирекції Фонду на санаторно-курортне лікування застрахованих осіб і членів
їхньої родини, їхнє відновлювальне лікування на базі відділень реабілітації санаторно-курортних закладів, а
також створення резерву санаторно-курортних путівок.

Надання санаторно-курортних путівок Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездат-
ності застрахованим працівникам та оплата її вартості залежить від рівня комфортності отримання санатор-
но-курортної допомоги й категорії населення, а саме:

1) виділення санаторно-курортної путівки у двомісний номер супроводжується сплатою застрахованою
особою 30% від її вартості, путівки в одномісний номер — 50% її вартості;

2) виділення путівки застрахованим особам, студентам вищих навчальних закладів та учням професій-
но-технічних закладів у санаторій-профілакторій супроводжується сплатою 10% її вартості, студентам-си-
ротам та учням-сиротам путівки до санаторіїв-профілакторіїв виділяються безкоштовно;

3) виділення путівок батькам або опікунам для лікування хворої дитини у супроводі дорослого санатор-
но-курортне лікування здійснюється на 10% вартості такої путівки, для лікування двох хворих дітей у супро-
воді дорослого санаторно-курортне лікування фінансується повністю Фондом і для батьків відбувається
безкоштовно;

4) виділення путівок для спільного санаторно-курортного лікування сім’ї з урахуванням вищезазначених
умов часткової сплати вартості путівки;

5) виділення путівок батькам або опікунам для самостійного санаторно-курортного лікування хворої
дитини супроводжується 10% оплатою вартості такої путівки застрахованою особою;

6) путівка до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу видається безкоштовно ліку-
вально-профілактичним закладом застрахованій особі або дітям застрахованих батьків.

Значні обсяги фінансування санаторно-курортних закладів здійснюють суб’єкти господарювання та
фізичні особи. Так, суб’єкти господарювання різних форм власності та організаційно-правового статусу за
рахунок чистого прибутку можуть створювати фонди оздоровлення, за рахунок яких здійснюється придбан-
ня або резервування путівок у санаторно-курортні заклади для своїх працівників. Профспілкові організації,
що створюються на базі підприємств, установ та організацій також можуть повністю або частково фінансу-
вати санаторно-курортне лікування та реабілітацію своїх членів. Деякі суб’єкти підприємництва мають власні
оздоровчі заклади. На їх утримання спрямовуються власні фінансові потоки, що дає змогу працівникам
таких підприємств мати можливість оздоровлюватися або безкоштовно, або із значними знижками від по-
чаткової ціни путівки.

Фізичні особи за рахунок своїх власних коштів здійснюють також фінансування придбання путівок для
лікування, реабілітації та профілактики захворювань. В сучасних умовах частка коштів, які отримують са-
наторно-курортні заклади безпосередньо від фізичних осіб, можуть складати від 25 до 100% їх доходів.
Тобто фінансове забезпечення санаторно-курортних закладів, особливо недержавного сектору в значній мірі
пов’язано із фінансовими можливостями населення. Зростання доходів населення дає змогу збільшувати
фінансові потоки санаторно-курортних закладів.

До основних джерел фінансового забезпечення санаторно-курортних закладів можливо віднести:
1) кошти державного бюджету;
2) кошти місцевих бюджетів;
3) кошти Фонду соціального страхування;
4) благодійні внески;
5) кошти від продажу путівок юридичним і фізичним особам;
6) кошти власників санаторно-курортних закладів;
7) позикові кошти у вигляді кредитів та різних позик;
8) кредиторська заборгованість за товари, послуги, роботи;
9) кредиторська заборгованість за розрахунками;
10) інші джерела фінансового забезпечення.
Функціонування більшості вітчизняних санаторно-курортних закладів державного сектору характери-

зується недостатнім спрямуванням фінансових ресурсів на їх утримання, що негативно позначається на їх
розвитку. У більшості випадків санаторно-курортні заклади державного сектору не мають коштів для влас-
ного оновлення матеріально-технічної бази, що не дає їм змоги на рівних конкурувати з оздоровчими закла-
дами недержавного сектору.

Санаторно-курортні заклади недержавного сектору здійснюють фінансування своєї діяльності виключ-
но за рахунок власних або позикових коштів. Це вимагає від таких закладів обов’язково мати прибуток.
Формування прибутку для санаторно-курортного закладу недержавного сектору є важливою умовою для
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стабільного функціонування та розвитку. В багатьох випадках бажання отримати прибуток стимулює недер-
жавні оздоровчі заклади до постійного зростання цін на путівки, зменшення витрат на заробітну плату пер-
соналу, зменшення витрат на лікування, реабілітацію, профілактику захворювань.

Більшість санаторно-курортних закладів недержавного сектору відмовляються від процесів лікування та
профілактики захворювань, а надають перевагу відпочинку та розваги, що дає змогу додатково мати кошти
від рекреантів, що прибули на оздоровлення.

Одним із потужних суб’єктів господарювання на ринку санаторно-курортних послуг є ЗАТ «Укрпрофоз-
доровниця», яка поєднує соціальну спрямованість з надання оздоровчих послуг населенню зі спробою ство-
рення прибуткового конкурентоспроможного санаторно-курортного продукту.

Закрите акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоров-
ниця», засновником якого є Федерація профспілок України і Фонд соціального страхування України з тим-
часової втрати працездатності, створене з метою збереження природних лікувальних ресурсів, їх ефектив-
ного використання, діяльність якого зорієнтована на надання соціально-спрямованого санаторно-курортно-
го продукту. Тому, більшість споживачів санаторно-курортних послуг є працівниками підприємств, органі-
зацій, установ, значна частина яких отримує путівки від Фондів соціального страхування.

Таблиця 1
Основні показники фінансово-господарської діяльності ЗАТ «Укрпрофоздоровниця»

за 2006-2010 рр. *
Показники 2006 2007 2008 2009 2010

Статутний фонд, тис. грн. 808464 808464 808464 808464 808464
Основні фонди:
залишкова вартість, тис. грн. 681604 733834 788712 827444 839268
Середньооблікова кількість пра-
цівників, осіб 16546 16226 15934 15312 14593

Середньомісячна заробітна плата 1
працівника, грн. 815 1067 1423 1536 1836

Ліжковий фонд — всього ліжок 36700 35882 35758 34893 34371
Продажна вартість 1 ліжко-дня,
грн. 85 105 136 174 190

Отримано доходів, тис. грн. 732103 832571 1078034 1177658 1323079
у т.ч. від санаторно-курортних
послуг 538871 655862 899357 950789 1044518

Чистий прибуток, тис. грн. 13981 27892 39189 58894 56829
Капітальні вкладення, тис. грн. 85963 102377 138796 85318 65203

* Складено за даними [8-12]

ЗАТ «Укрпро-
фо зд о р о вни ця»
має потужну мате-
ріально-технічну
базу та позитивні
ф і на нс о во -еко -
номічні показники
(табл. 1).

Наведені показ-
ники свідчать про
відносно добрий
стан закритого ак-
ціонерного товари-
ства «Укрпрофоз-
доровниця». Однак
є і деякі негативні
тенденції, зокрема
скорочення ліжко-
вого фонду, що не-

гативно позначається на кінцевих результатах фінансово-господарської діяльності, зокрема зменшення до-
ходів та чистого прибутку, у т.ч. від надання санаторно-курортних послуг.

Для ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» за останні роки була характерною наступна структура джерел фінансо-
вого забезпечення господарської діяльності (рис. 1).

Довгострокові
зобов 'язання; 0,80%

Влас ні; 91,80%

Поточні
зобов'язання; 7,40%

Рис. 1. Загальна структура джерел фінансового забезпе-
чення ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» (Складено за даними [12])

Для ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» основ-
ними джерелами фінансового забезпечення
господарської діяльності є власні кошти, що
формуються від надходження виручки від
реалізації путівок юридичним і фізичним
особам, а також надходження коштів від
Фонду соціального страхування з тимчасо-
вої втрати працездатності, інших фондів,
міністерств та відомств.

Велика частка власних коштів у фінан-
совому забезпеченні санаторно-курортних
закладів є однією з суттєвих проблем управ-
ління їх фінансово-господарською діяльні-
стю. Для санаторно-курортних закладів ви-
никає проблема залучити поточні і довго-
строкові позикові кошти, особливо бан-
ківські кредити. Водночас відсутність пози-
кових коштів, практично повна орієнтація на

власні фінансові ресурси стримує розвиток санаторно-курортних закладів, не дає змоги їм здійснювати онов-
лення матеріально-технічної бази.

Проблема для санаторно-курортних закладів полягає в тому, що вони не мають реальної можливості
збільшити обсяги надання санаторно-курортних послуг, а, отже, не мають змоги забезпечити зростання
власних доходів. Збільшення власних доходів можливо лише шляхом зростання цін на путівки та розширен-
ня видів санаторно-курортних послуг, які можливо надавати споживачам.



49
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2012 - №3

Воробйов Ю.М. Фінансове забезпечення розвитку санаторно-курортних закладів

Оскільки фінансове забезпечення функціонування санаторно-курортних закладів безпосередньо пов’я-
зане із процесом формування і використання фінансових ресурсів, то одним із головних завдань в процесі
фінансового забезпечення є ефективне управління джерелами фінансових ресурсів, вартістю цих ресурсів,
схемами та методами їх залучення.

Одним із ефективних методів, який використовують санаторно-курортні заклади в процесі формування
фінансових ресурсів, є передоплата за санаторно-курортні путівки, яка поступає значно раніше, аніж фак-
тично відбувається надання санаторно-курортних послуг. У зв’язку з цим санаторно-курортні заклади фак-
тично використовують аванси, які за своїм змістом є позиковими коштами, за якими не сплачуються відсот-
ки. Практично всі санаторно-курортні заклади намагаються реалізувати як можливо більше путівок за 3-7
місяців до початку надання оздоровчих послуг. В цьому випадку заклади мають можливість використати
такі фінансові ресурси на розвиток матеріально-технічної бази оздоровчого закладу, або за рахунок депо-
зитів та цінних паперів отримати додаткові кошти на фінансово-господарську діяльність. Головною пробле-
мою залишається пошуки споживачів, які мають вільні кошти і бажають оздоровитися в майбутньому.

ВИСНОВКИ
Таким чином, проведені дослідження дають змогу стверджувати, що санаторно-курортні заклади для

фінансового забезпечення в основному використовують власні джерела, що формуються за рахунок реалі-
зації путівок. Зростання власних доходів стримується не можливістю розширення обсягів надання санатор-
но-курортних послуг. З метою збільшення обсягів доходів необхідно забезпечити розширення видів сана-
торно-курортних послуг, а також оптимізувати ціну путівок та витрат на експлуатацію санаторно-курортних
закладів.
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