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САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСУ

Бекірова С.Е., аспірант, НАПКБ
У статті досліджено питання підвищення ефективності функціонування та розвитку санаторно-курортного

комплексу. Запропоновані дії по підвищенню ефективності функціонування та розвитку санаторно-курортно-
го комплексу. Визначено зміст ефективності та його оцінки щодо санаторно-курортного комплексу. Запропо-
нована модель підвищення ефективності функціонування та розвитку санаторно-курортного комплексу.
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ВСТУП
Економічне регулювання розвитку санаторно-курортного комплексу повинно сприяти підвищенню його

ефективності. Підвищення ефективності свідчить про позитивні зміни, які відбуваються в санаторно-ку-
рортній сфері, реалізує внутрішній потенціал кожного оздоровчого закладу, забезпечує досягнення інте-
ресів всіх учасників, що пов’язані з курортною діяльністю.

Ефективність функціонування та розвитку санаторно-курортного комплексу досліджувалося у відповід-
них наукових працях. Так, Артюхова І.В. [1] досліджувала підвищення конкурентоспроможності національ-
ного санаторно-курортного продукту як складової частини підвищення ефективності санаторно-курортного
комплексу.

Буреніна Н.Б [2, с. 191-194] досліджувала перспективи розвитку рекреаційної діяльності. При цьому вона
приділяла увагу підвищенню ефективності рекреаційної діяльності як необхідної умови розвитку Криму.

Вельгош М.З. [3, с. 110-115] обґрунтовував підходи до оцінки економічної ефективності курортних
підприємств в Криму.

Кіркова Н.П. [4, с. 75-86] визначали підходи до оцінки ефективності підприємств санаторно-курортної
сфери. При цьому вона наголошувала про необхідність поступового підвищення ефективності діяльності
курортних закладів.

Таким чином, практично всі науковці обґрунтовують необхідність і важливість підвищення ефектив-
ності функціонування і розвитку санаторно-курортного комплексу як для окремого регіону, так і для всієї
країни в цілому.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є обґрунтування дій і заходів щодо підвищення ефективності розвитку санаторно-курорт-

ного комплексу.
РЕЗУЛЬТАТИ
Дослідження Калькової Н.М. довели, що існує залежність між рівнем конкурентоспроможності закладів

санаторно-курортного комплексу і оздоровчими послугами, які надають ці заклади [5, с. 7-10].
Отже, підвищення ефективності функціонування та розвитку санаторно-курортного комплексу можливо

завдяки реалізації сукупності дій на мікро-, мезо- та макрорівнях.
На мікрорівні з боку власників та керівників повинно бути реалізовані наступні дії:
1) підвищення якості оздоровчих послуг усіма санаторно-курортними закладами;
2) розширення спектру лікувально-профілактичних, реабілітаційних та інших оздоровчих послуг;
3) впровадження в практику оздоровчих закладів інновацій в лікувально-профілактичну діяльність;
4) оптимізація вартості оздоровчих послуг у відповідності до їх якості і різноманітних видів;
5) збільшення періоду, в якому оздоровчі заклади надають лікувально-профілактичні та реабілітаційні

послуги. Зростання цього періоду один з головних резервів підвищення ефективності функціонування вітчиз-
няного санаторно-курортного комплексу;

6) оптимізація витрат на експлуатацію санаторно-курортних закладів;
7) підвищення рівня іміджу вітчизняних оздоровчих закладів за рахунок прискореного переходу від чин-

ної системи надання послуг споживачам, до системи, яка характерна на більшості світових курортів;
8) розширення позитивної реклами щодо функціонування оздоровчих закладів, при обов’язковому га-

рантуванні високого рівня якості послуг за кошти, які сплачують споживачі;
9) впровадження системи значних цінових скидок за путівки з метою залучення більшої кількості клієнтів,

а також формування позитивного іміджу серед майбутніх клієнтів;
10) надання більш широкого спектру пільг літнім людям і батькам з дітьми з метою формування довго-

строкової програми взаємодії споживачів з конкретним оздоровчим закладом;
11) розширення спектру медичної допомоги споживачам за рахунок формування нової стратегії розвит-

ку лікувально-профілактичних та реабілітаційних послуг;
12) розширення спектру розважально-оздоровчих послуг з метою залучення не лише громадян, яким

необхідна медична допомога, а й споживачів, які прибувають на курорт для відпочинку та розваг, зокрема в
період міжсезоння.
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На мезорівні з боку регіональних органів влади повинно бути реалізовані наступні дії:
1) розробка комплексних планів розвитку нових курортів, а також розробка проектних матеріалів для

природних територій з метою об’явлення їх курортами державного та місцевого значення;
2) розробка методичної документації з питань функціонування асоціацій в сфері курортів та створення

консультаційної ради з питань розвитку санаторно-курортного комплексу;
3) участь в розробці в впровадженні нових стандартів обслуговування, санаторно-курортного лікування

й реабілітації, методик СПА-технологій;
4) проведення робіт з визначення медичного профілю (спеціалізації) курортів;
5) створення спеціалізованої курортної гідрогеологічної служби, а також створення і обладнання біо-

кліматичних станцій на курортах;
6) вивчення і впровадження світового досвіду оподаткування закладів санаторно-курортної сфери та роз-

робка проектів фінансової підтримки малого та середнього підприємництва в сфері курортної діяльності;
7) розробка екологічного, санітарного, інфраструктурного стандарту якості пляжних територій, впро-

вадження стандарту пляжних територій;
8) розробка комплексних програм залучення кредитів світових фінансових установ в реформування та

модернізацію санаторно-курортного комплексу, сприяння в реалізації інвестиційних проектів в санаторно-
курортній сфері;

9) створення циклу програм про санаторно-курортне лікування і розміщення їх на відомих телевізійних
каналах, створення бази інформаційних матеріалів про санаторно-курортну сферу і її розповсюдження че-
рез Інтернет, популяризація бальнео- та грязелікування, видання періодичного журналу для популяризації
санаторно-курортного лікування;

10) забезпечення умов для підвищення кваліфікації спеціалістів в санаторно-курортній сфері і розробка
кваліфікаційних вимог до нових професій в санаторно-курортній сфері;

На макрорівні з боку державних органів влади повинно бути реалізовані наступні дії:
1) прийняття низки законодавчих і нормативних актів з метою стимулювання розвитку санаторно-ку-

рортного комплексу;
2) розробка і впровадження державної програми фінансово-кредитної, бюджетно-податкової та інвести-

ційної підтримки розвитку санаторно-курортного комплексу;
3) створення єдиного державного органу, який би координував всі заходи в санаторно-курортній сфері;
4) створення системи державної інформаційної підтримки розвитку і популяризації санаторно-курорт-

ного лікування та оздоровлення з використанням усіх засобів інформації;
5) створення державного центру науково-методичної підтримки розвитку санаторно-курортної сфери;
6) розробка і впровадження нових сучасних стандартів санаторно-курортного лікування, оздоровлення

та реабілітації;
7) впровадження найкращого світового досвіду в розвиток санаторно-курортної сфери.
Зазначені дії на мікро-, мезо- і макрорівнях повинні значно підвищити ефективність функціонування та

розвитку санаторно-курортних та оздоровчих закладів України.
Проте є сенс зупинитися ще на одній проблемі, а саме: визначення змісту ефективності та його оцінки

щодо санаторно-курортного комплексу.
Ефективність функціонування оздоровчих закладів слід розглядати з позиції: а) самого санаторно-ку-

рортного закладу; б) курортної зони або території, де розташований цей заклад; в) санаторно-курортного
комплексу; г) споживачів санаторно-курортних послуг. Розглянемо послідовно підходи до можливої оцінки
ефективності за кожним із зазначених позицій.

По-перше, для окремого оздоровчого закладу ефективність його функціонування можливо визначити
через інтегрований показник, який має наступний вигляд:

3
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де Кеф.озд.з. — коефіцієнт ефективності функціонування оздоровчого закладу; КЕФ.Ф-Г — коефіцієнт ефектив-
ності фінансово-господарської діяльності оздоровчого закладу; КЕФ.М. — коефіцієнт ефективності надання
лікувально-профілактичних та реабілітаційних послуг; КЕФ.ОБ. — коефіцієнт ефективності використання ліжко-
міст оздоровчого закладу.

Коефіцієнт ефективності фінансово-господарської діяльності найпростіше визначається як коефіцієнт
прибутковості операційної діяльності (чистий прибуток оздоровчого закладу / собівартість реалізованих
послуг).

Коефіцієнт ефективності надання лікувально-профілактичних та реабілітаційних послуг визначається
як (чисельність оздоровлених із стійкими позитивними результатами лікування та реабілітації / загальна
чисельність споживачів санаторно-курортних послуг в окремому оздоровчому закладі).

Коефіцієнт ефективності використання ліжко-міст оздоровчого закладу визначається за формулою (чи-
сельність оздоровлених / (ліжко-міста х середній період тривалості оздоровлення)).

Результати розрахунку коефіцієнта ефективності функціонування оздоровчого закладу наведені у табл. 1.
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Таблиця 1
Оцінка ефективності функціонування санаторно-курортного закладу

(в середньому на один заклад) *
Показник Формула для розрахунку Результат у 2011 році

1. Коефіцієнт ефективності фі-
нансово-господарської діяльно-
сті оздоровчого закладу

Чистий прибуток / собівартість реалізації
послуг 0,135

2. Коефіцієнт ефективності на-
дання лікувально-профілактич-
них та оздоровчих послуг сана-
торно-курортним закладом

Чисельність оздоровлених із стійкими ре-
зультатами лікування та реабілітації / чи-

сельність споживачів санаторно-курортних
послуг в окремому оздоровчому закладі

0,786

3. Коефіцієнт ефективності ви-
користання ліжко-місць в оздо-
ровчому закладі

Чисельність оздоровлених / (ліжко-міста ×
середній період тривалості оздоровлення) 0,507

4. Коефіцієнт ефективності фу-
нкціонування оздоровчого за-
кладу 3

КККК ОБ.Е Ф.М.ЕФГФ.Е Ф
.з.озд.еф


  0,476

* Розраховано автором

Тобто, якщо зро-
стає коефіцієнт ефек-
тивності функціо-
нування оздоровчо-
го закладу, то мож-
ливо стверджувати
про поступове під-
вищення ефектив-
ності його діяльності.

По-друге, ефек-
тивність санатор-
но-курортного зак-
ладу з позиції окре-
мої території, де
розташований цей
заклад. Це більш
важке завдання вна-

слідок того, що необхідно оцінити вплив діяльності санаторно-курортного закладу на дану територію.
Між санаторно-курортним закладом та курортною територією існує відповідний взаємозв’язок, який

характеризує ефективність функціонування оздоровчого закладу для даної території. Цей взаємозв’язок
пов’язаний з витратами, що несе відповідна територія при функціонуванні оздоровчого закладу, і доходами,
які територія може отримати від такого функціонування.

Витрати території на функціонування оздоровчого закладу можуть бути: капітальні і поточні (експлуатаційні).
Доходи території від функціонування оздоровчого закладу можуть бути: прямі і непрямі.
Таким чином, можливо запропонувати наступний показник визначення ефективності функціонування

санаторно-курортного закладу на відповідній території:
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де Кеф.тер. — коефіцієнт ефективності функціонування санаторно-курортного закладу на даній території;
Дпрі — доходи території прямі від діяльності санаторно-курортного закладу; Днепрі — доходи території не-
прямі від діяльності санаторно-курортного закладу; Вкі — витрати території капітальні на діяльність сана-
торно-курортного закладу; Впі — витрати території поточні на діяльність санаторно-курортного закладу;
m — загальна величина видів прямих доходів території від функціонування санаторно-курортного закладу;
n — загальна величина видів непрямих доходів території від функціонування санаторно-курортного закла-
ду; k — загальна величина видів капітальних витрат території на функціонування санаторно-курортного
закладу; s — загальна величина видів поточних витрат території на функціонування санаторно-курортного
закладу; Кд — коефіцієнт дисконтування капітальних витрат.

До прямих доходів території можливо віднести: а) сплачені податки в місцевий бюджет; б) сплачені
платежі за відповідні послуги територіальної громади; в) сплачені платежі за послуги підприємств, що роз-
ташовані на даній території. До непрямих доходів можливо віднести: а) податки, що сплачують в місцевий
бюджет підприємства, установи та організації, що обслуговують санаторно-курортні заклади; б) платежі,
що сплачують підприємства, установи та організації на даній території від обслуговування санаторно-ку-
рортних закладів; в) доходи, що отримують від обслуговування споживачів оздоровчих послуг підприєм-
ства, організації та установи території, де функціонує оздоровчий заклад.

Капітальні витрати території пов’язані з формування системи енерго-, водо-, газо- та теплопостачання,
створенням транспортної інфраструктури тощо. Ці витрати необхідно дисконтувати з метою приведення до
теперішнього часу за коефіцієнтом дисконтування рівному не менше як облікова ставка НБУ (тобто 8-12%).

Поточні витрати території пов’язані з обслуговуванням функціонування санаторно-курортного закладу.
До цих витрат відносяться витрати, які здійснює територіальна громада для нормального функціонування
оздоровчого закладу.

Результат розрахунку цього коефіцієнта може бути більше одиниці, менше одиниці і рівний одиниці.
Якщо коефіцієнт більше одиниці і має тенденцію до зростання, то це свідчить про ефективність функціону-
вання санаторно-курортного закладу для даної території. Якщо коефіцієнт рівний одиниці і не має тенденції
до зростання, то це свідчить про стабільність функціонування санаторно-курортного закладу. Якщо коефіцієнт
менший одиниці, то це свідчить про неефективність функціонування санаторно-курортного закладу для
даної території. Особливо цей висновок має місто, якщо коефіцієнт ефективності зменшується. Якщо ко-
ефіцієнт ефективності хоча і менше одиниці, але має тенденцію до зростання, то можливо стверджувати про
перспективи підвищення ефективності функціонування оздоровчих закладів.
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Розрахунок коефіцієнта ефективності для відповідної території, де розташований оздоровчий заклад
можливо лише при наявності всіх даних, тобто це можуть зробити органи статистики території, органи
місцевої влади.

По-третє, ефективність функціонування санаторно-курортних закладів з позиції всього санаторно-ку-
рортного комплексу слід розглядати як інтегрований показник, що об’єднує наступні показники: а) ко-
ефіцієнт ефективність функціонування оздоровчих закладів (в середньому по усіх оздоровчих закладах);
б) коефіцієнт ефективність функціонування оздоровчих закладів на даній території (в середньому по усіх
курортних територіях).

Таким чином, інтегрований показник ефективності функціонування санаторно-курортного комплексу
має наступний вигляд:

nm

КК
І

m

1i

n

1і
.тер.еф.з.оз.еф

еф.К 



 
  , (3)

де ІК.еф. — коефіцієнт ефективності функціонування санаторно-курортного комплексу; Кеф.оз.з. — коефіцієнт
ефективності функціонування санаторно-курортного закладу; Кеф.тер. — коефіцієнт ефективності функціону-
вання санаторно-курортних закладів на відповідній території; m — кількість санаторно-курортних закладів,
що входять до санаторно-курортного комплексу; n — кількість територій, де розташовані санаторно-ку-
рортні заклади.

Зростання значення інтегрованого показника в динаміці свідчить про підвищення ефективності функці-
онування санаторно-курортного комплексу. Водночас коливання цього показника або його тенденція до змен-
шення свідчить про погіршення ефективності функціонування санаторно-курортного комплексу.

По-четверте, ефективність функціонування санаторно-курортного комплексу з позиції споживача оздо-
ровчих послуг має також велике значення. Але головним питання тут виступають інтереси самого спожива-
ча, а тому ефективність функціонування санаторно-курортного комплексу досягається, якщо споживач за
свої гроші і свій витрачений час отримав ті послуги, які підвищили його фізичні та духовні можливості.
Кількісно оцінити ефективність функціонування санаторно-курортного комплексу через суб’єктивну оцінку
споживача послуг дуже важко, але можливо за рахунок використання перш за все експертного методу, де
експертами можуть виступати безпосередньо споживачі оздоровчих послуг.

Така оцінка здійснюється в декілька етапів (рис. 1).
Етап 1. Формується загальний
перелік питань для споживачів

оздоровчих послуг

Етап 2. Із загального переліку питань відбираються ті, що
найповніше дають уявлення вплив функціонування санаторно-
курортних послуг на фізичне та духовне здоров'я споживачів

Етап 3. На основі відібраного перелі-
ку питань формується лист опиту-

вання споживачів

Етап 4. Здійснюється опитування споживачів
оздоровчих послуг на рівень задоволення їх

наданням відповідним закладом

Етап 5. На основі опиту-
вання проводиться обро-
бка опитувальних листів

Етап 6. Визначають
загальні результати

опитування

Етап 7. Встановлюють середню
оцінку всієї сукупності спожива-
чів щодо функціонування санато-

рно-курортного закладу

Рис. 1. Етапи проведення експертної оцінки споживачами ефективності санаторно-
курортних послуг (Запропоновано автором)

На першому
етапі формується за-
гальний перелік пи-
тань для опитування
споживачів санатор-
но-курортних по-
слуг. Цей перелік по-
винен включати на-
ступні блоки питань:

1) питання, по-
в’язані з якістю та
ефективністю надан-
ня медичних послуг;

2) питання, по-
в’язані з якістю роз-
міщення у відповід-
ності з бажаннями
та витраченими коштами;

3) питання, пов’язані з якістю харчування, гнучкістю його графіку тощо;
4) питання, пов’язанні з можливістю нормального відпочинку, у т.ч. відсутність (наявність) шуму вночі

та вранці;
5) питання, пов’язані з можливістю зайняттям фізичними вправами, розвагами тощо;
6) питання, пов’язані з транспортним забезпеченням, можливістю поїздок до міста, в туристичні екс-

курсії тощо;
7) питання, пов’язані з взаємостосунками з медичним та обслуговуючим персоналом.
На другому етапі із загального переліку питань відбираються ті, що найповніше дають уявлення вплив

функціонування санаторно-курортних послуг на фізичне та духовне здоров’я споживачів.
На третьому етапі на основі відібраного переліку питань формується лист опитування споживачів. При

цьому на кожне питання споживач оздоровчих послуг має можливість оцінити питання за такими балами:
-2 бали — абсолютно не задовольняє споживача; -1 бал — частково не задовольняє споживача; 0 балів —
споживач не визначився; 1 бал — частково задовольняє; 2 бали — абсолютно задовольняє.
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На четвертому етапі здійснюється опитування споживачів санаторно-курортних послуг. При цьому опи-
тування проводиться методом випадкової вибірки з метою забезпечити як можливо менший рівень похибки
та суб’єктивізму.

На п’ятому етапі на основі проведеного опитування здійснюється обробка отриманих результатів опиту-
вання. При цьому за кожним опитувальним листом визначається загальна сума балів.

На шостому етапі підсумовуються загальні результати опитування за всіма опитувальними листами.
На сьомому етапі встановлюється середня оцінка за всією сукупністю споживачів, що брала участь в

опитуванні. При цьому для розрахунку середнього результату вибірки застосовується наступна формула:
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де Оср — середня оцінка результатів опитування споживачів санаторно-курортних послуг на предмет ефек-
тивності надання їм відповідних послуг; Sij — сума балів отримана від і-го споживача на j-те питання; m —
чисельність споживачів санаторно-курортних послуг, які брали участь в опитуванні; n — кількість питань,
що включені до опитувального листа.

На основі проведених опитувань 1000 споживачів санаторно-курортних послуг в містах Алушта, Ялта,
Саки та Євпаторія АР Крим на протязі 2010-2011 років були отримані наступні результати:
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За стандартним розподілом відповіді на опитування тяготять до нулю. Якщо отримані значення більше
нуля, то це свідчить про позитивні результати. Якщо отримані значення менше нуля, то це свідчить про
негативні результати.

В нашому випадку отримані результати, свідчать, що більшість респондентів, які брали участь в опиту-
ванні, позитивно оцінюють ефективність санаторно-курортних послуг для фізичного та духовного оздоров-
лення. А тому вважаємо, що отримана оцінка свідчить про ефективність санаторно-курортного комплексу
для споживачів.

Підвищення ефективності функціонування та розвитку санаторно-курортного комплексу передбачає зу-
стрічний рух інтересів до цього процесу як з боку самих оздоровчих закладів, так і з боку місцевої і держав-
ної влади. Цей рух взаємних інтересів повинен збігатися і бути реалізованим у вигляді відповідної моделі,
яка комплексно реалізує загальну мету — підвищення ефективності функціонування та розвитку санаторно-
курортного комплексу.

Модель підвищення ефективності функціонування та розвитку санаторно-курортного комплексу повин-
на включати три основні групи блоків:

1) блок 1 включає складові, що пов’язані з діяльністю санаторно-курортних закладів. Цей блок повинен
включати такі елементи: а) мета та завдання підвищення ефективності функціонування та розвитку санатор-
но-курортного закладу; б) чинники, що впливають на підвищення ефективності функціонування та розвит-
ку оздоровчого закладу; в) кадри й організаційні структури, що забезпечують підвищення ефективності
функціонування оздоровчого закладу; г) процес, методи та інструменти підвищення ефективності функціо-
нування санаторно-курортного закладу; д) напрями, шляхи, заходи та дії, які забезпечують підвищення ефек-
тивності функціонування та розвитку санаторно-курортного закладу; е) система показників-індикаторів, що
засвідчує підвищення ефективності розвитку санаторно-курортного закладу;

2) блок 2 включає складові, що пов’язані з економічним регулюванням регіональних та місцевих органів
влади функціонування та розвитку санаторно-курортного комплексу. Цей блок повинен включати: а) мета та
завдання економічного регулювання підвищення ефективності санаторно-курортного комплексу; б) чинни-
ки, що забезпечують економічне регулювання ефективності функціонування санаторно-курортного комп-
лексу; в) організаційні структури, що здійснюють процес економічного регулювання санаторно-курортним
комплексом; г) методи, способи та інструменти економічного регулювання розвитку санаторно-курортного
комплексу; д) напрями, шляхи, заходи та дії, які забезпечують підвищення ефективності функціонування та
розвитку санаторно-курортного комплексу; е) показники-індикатори, що засвідчують підвищення ефектив-
ності функціонування санаторно-курортного комплексу;

3) блок 3 включає складові, що пов’язані з державним регулювання функціонування та розвитку сана-
торно-курортного комплексу. Цей блок повинен включати: а) мета та завдання державного регулювання
розвитку санаторно-курортного комплексу; б) організаційні структури, що забезпечують державне регулю-
вання розвитку санаторно-курортного комплексу; в) організаційно-економічний механізм, що впливає на
підвищення ефективності функціонування та розвитку санаторно-курортного комплексу; г) системи, мето-
ди, способи, прийоми та інструменти державного регулювання розвитку санаторно-курортного комплексу;
д) напрями, шляхи, заходи та дії, які забезпечують підвищення ефективності функціонування та розвитку
санаторно-курортного комплексу в процесі державного регулювання; е) показники-індикатори, що засвід-
чують підвищення ефективності функціонування та розвитку санаторно-курортного комплексу.
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Кожний із трьох блоків є самостійним у складі моделі підвищення ефективності функціонування та розвит-
ку санаторно-курортного комплексу. Однак незважаючи на самостійність кожного блоку їх кінцева дія пов’яза-
на із підвищенням ефективності функціонування та розвитку санаторно-курортного комплексу. Звідси, в центрі
функціональної моделі можливо поставити результат підвищення ефективності функціонування та розвитку
санаторно-курортного комплексу, який полягає в задоволення інтересів всіх учасників цього процесу.

Для санаторно-курортних закладів кінцевий результат — це зростання показників фінансово-господар-
ської діяльності та власного іміджу. Для регіональної та місцевої влади кінцевий результат підвищення ефек-
тивності функціонування оздоровчих закладів — це зростання іміджу регіону (території), збільшення чисель-
ності оздоровлених, зростання податків та зборів від споживачів оздоровчих послуг, зростання регіонального

Санаторно-курортні та оздоровчі заклади

Кадри й організаційні структури, що забезпечують підви-
щення ефективності функціонування закладу

Мета та завдання підвищення ефективності функціонування
та розвитку санаторно-курортного закладу

Процес, методи та інструменти підвищенням ефективності
функціонування санаторно-курортного закладу

Напрями, шляхи, заходи та дії, які забезпечують підвищення
ефективності функціонування та розвитку санаторно-

курортного комплексу в процесі державного регулювання

Організаційні структури, що забезпечують державне регу-
лювання розвитку санаторно-курортного комплексу

Мета та завдання державного регулювання розвитку санато-
рно-курортного комплексу

Держава

Напрями, шляхи, заходи та дії, які забезпечують підвищення
ефективності функціонування та розвитку санаторно-

курортного закладу

Система показників-індикаторів, що засвідчує підвищення
ефективності розвитку санаторно-курортного закладу

Показники-індикатори, що засвідчують підвищення ефекти-
вності функціонування та розвитку санаторно-курортного

комплексу країни

Системи, методи, способи, прийоми та
інструменти державного регулювання розвитку

санаторно-курортного комплексу

Організаційно-економічний механізм, що впливає на підви-
щення ефективності функціонування та розвитку санаторно-

курортного комплексу

Кінцеві результати підвищення ефективності фун-
кціонування та розвитку санаторно-курортного

комплексу

Мета та завдання еко-
номічного регулю-
вання підвищення

ефективності санато-
рно-курортного ком-

плексу

Методи, способи та
інструменти економі-
чного регулювання
розвитку санаторно-

курортного комплексу
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Організаційні струк-
тури, що здійснюють
процес економічного
регулювання санатор-

но-курортним ком-
плексом

Чинники, що забезпе-
чують економічне

регулювання ефекти-
вності функціонуван-

ня санаторно-
курортного комплексу

Напрями, шляхи, за-
ходи та дії, які забез-
печують підвищення
ефективності функці-
онування та розвитку
санаторно-курортного

комплексу

Показники-
індикатори, що засві-
дчують підвищення

ефективності функці-
онування санаторно-

курортного комплексу
на регіональному

рівні

Рис. 2. Модель підвищення ефективності функціонування та розвитку сана-
торно-курортного комплексу (Запропонована автором)

валового продукту. Для
держави кінцевий резуль-
тат підвищення ефектив-
ності функціонування та
розвитку санаторно-ку-
рортного комплексу — це
зростання чисельності оз-
доровлених, зменшення
кількості хворих, зростан-
ня рівня працездатності
населення, зростання об-
сягів податків від оздо-
ровчих закладів, зростан-
ня обсягу валового внут-
рішнього продукту, пов’я-
заного з функціонуванням
санаторно-курортного
комплексу.

Виходячи із вищенаве-
деного модель підвищен-
ня ефективності функціо-
нування та розвитку сана-
торно-курортного комп-
лексу може бути наступ-
ного виду (рис. 2).

Наведена модель
підвищення ефективності
функціонування та роз-
витку санаторно-курорт-
ного комплексу має науко-
во-практичне значення. З
позиції науки модель дає
змогу теоретично обґрун-
тувати положення щодо
поступового розвитку са-
наторно-курортного ком-
плексу, визначити роль в
цьому процесі самих оз-
доровчих закладів, регіо-
нальної та місцевої влади,
держави, як одного із го-
ловних учасників еконо-
мічного регулювання ку-
рортною сферою.

З практичної точки
зору наведена модель
підвищення ефективності
функціонування та роз-
витку санаторно-курорт-
ного комплексу дає змогу
визначити послідовність
реалізації окремих скла-
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дових кожного із трьох блоків. При цьому реалізація кожного блоку моделі повинно забезпечити досягнен-
ня кінцевого результату, який відрізняється для кожного із трьох основних учасників цієї моделі. Практична
цінність запропонованої моделі полягає також в тому, що наведена модель дає інструментарій для здійснен-
ня економічного регулювання розвитку санаторно-курортним комплексом.

ВИСНОВКИ
Таким чином, проведені дослідження щодо підвищення ефективності функціонування та розвитку сана-

торно-курортного комплексу дають змогу стверджувати, що за сучасних умов таке підвищення можливе
лише при об’єднанні зусиль з боку суб’єктів підприємництва оздоровчої сфери, місцевої та регіональної
влади, а також держави. Внаслідок взаємовідносин усіх трьох учасників можливо значно покращити ситуа-
цію в оздоровчій сфері країни.
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