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ЗАКОНОМІРНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  
РЕГІОНАЛЬНОГО САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСУ 

 

Розглянуто механізм взаємозв’язку фаз відтворення санаторно-курортного проду-
кту. Досліджено особливості розвитку санаторно-курортного комплексу (СКК) регіону. 
Розроблено модель розподілу видатків системи СКК в економічній системі регіону. 

 

Рассмотрен механизм взаимосвязи фаз воспроизводства санаторно-курортного 
продукта. Исследованы особенности развития санаторно-курортного комплекса (СКК) 
региона. Разработана модель распределения издержек системы СКК в экономической 
системе региона. 

 

In the article is considered the intercommunication phases reproduction mechanism of 
sanatorium-resort product. The development features of sanatorium-resort complex of region 
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are researched. The distributing model of costs for the system of sanatorium-resort complex in 
the economic system of region is developed. 

 

Ключові слова: закономірності економічного розвитку, санаторно-курортний ком-
плекс, регіон, відтворення санаторно-курортного продукту, мультиплікативний ефект. 

 
В санаторно-курортній діяльності як особливій і самостійній сфе-

рі господарювання, з одного боку, діють загальні закономірності еко-
номічного розвитку (закони вартості, попиту і пропозиції, конкуренції, 
ціноутворення); загострюються і вирішуються проблеми ринкової рів-
новаги; правила і норми економічної взаємодії визначаються відноси-
нами власності та ін. З іншого боку, санаторно-курортна діяльність – 
це особливий вид діяльності людини і специфічна сфера національної 
економіки. У зв'язку з цим, загальні закономірності економічного роз-
витку в цій сфері набувають своїх специфічних рис і проявляють себе 
через конкретну діяльність суб'єктів господарювання. 

Особливості і фактори розвитку санаторно-курортного комплексу 
(СКК) знайшли відображення в роботах Багрова Н.В., Безносюка В.Д., 
Бережної І.В., Вельгоша Н.З., Гудзя П.В., Драчьової О.Л., Поколодної 
М.М. [1-3, 5, 7-9] та ін. Але незважаючи на детальну розробку цих пи-
тань у роботах вітчизняних і зарубіжних авторів, багато особливостей 
розвитку СКК в період становлення ринкової економіки та взаємо-
зв’язок факторів, які впливають на нього, залишаються ще невизначе-
ними. Це дає підстави для подальшого дослідження цього питання. 

Метою роботи є аналіз закономірностей і особливостей розвитку 
СКК регіону як бази для забезпечення ефективності функціонування 
суб’єктів рекреаційної діяльності. 

В системі СКК можна виділити чотири основоположні дії, які 
створюють єдиний і безперервний процес, або чотири підсистеми, 
оскільки кожна зі складових процесу надання санаторно-курортних 
послуг вимагає своїх форм, способів, матеріального забезпечення: ви-
робництво, розподіл, обмін і споживання (рис.1). 

По-перше, це виробництво санаторно-курортних послуг: потреби 
у відновленні здоров'я формують інтереси рекреантів, які з погляду 
ринкових відносин лежать в основі споживчого попиту на санаторно-
курортний продукт. Виробництво таких послуг генерує санаторно-
курортний комплекс. Якісні і кількісні параметри виробництва у свою 
чергу формують пропозицію санаторно-курортних послуг. 

По-друге, це розподіл, який для санаторно-курортного продукту 
виступає найчастіше у вигляді формування. Мається на увазі комплек-
сність послуги, яка не існує окремо і поза її зв'язком з іншими, зв'яза-
ними послугами. Тому ми маємо справу з пакетом послуг, процес фо-
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рмування якого і його подальша реалізація на ринку є складними і 
специфічними сферами діяльності. 

По-третє, це фаза обміну (реалізації) санаторно-курортного про-
дукту, тобто просування на роздрібний ринок з урахуванням його 
кон'юнктури, сегментації та інших параметрів. 

 
 

 
 

Рис.1 – Механізм взаємозв’язку фаз відтворення санаторно-курортного продукту 
 

І, нарешті, це споживання санаторно-курортного продукту, яке є 
завершальною ланкою економічної системи рекреації, володіє своєю 
специфікою через особливості його споживання. 
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Перша особливість санаторно-курортного споживання полягає в 
тому, що витрати рекреанта, як правило, кількісно перевищують зви-
чайні витрати його мешкання в постійному місці проживання. Це по-
в'язано з підвищеними витратами на транспорт, житло, харчування, а 
також на культурні і ділові заходи. Частина підвищених витрат пов'я-
зана з фактором престижності споживання. Ця особливість істотно 
загострює проблему доходів і витрат у сфері рекреації. У зв'язку з цим 
облік витрат і доходності в СКК набуває важливого значення. 

Друга особливість споживання полягає в тому, що гранична кори-
сність продукту з погляду самого клієнта, країни (регіону) його по-
стійного мешкання, країни (регіону), в яку він прибув, і з погляду рин-
ку різна. Граничні корисності у всіх цих суб'єктів різні і якісно, і кіль-
кісно. Розрізняються також рівні корисності санаторно-курортних по-
слуг з погляду суспільства, рекреанта і ринку при внутрішньому і в'їз-
ному лікувально-оздоровчому туризмі. Ця особливість санаторно-
курортного споживання витікає з того об'єктивного факту, що ринок 
даних послуг стикається з так званими зовнішніми ефектами, характе-
рна межа яких полягає в тому, що виробництво, формування, реаліза-
ція і споживання санаторно-курортних послуг об'єктивно породжують 
і додаткові витрати, і додаткові вигоди. 

Третя особливість споживання пов'язана з властивістю невідділь-
ності місця виробництва послуг від їх реалізації. У звичайному матері-
альному виробництві результат виробництва (товар) рухається від міс-
ця виробництва до місця споживання. У СКК ситуація інша: для спо-
живання продукту в цілому або окремих послуг споживач повинен 
бути доставлений в місця виробництва пакету або окремих його по-
слуг. Ця особливість споживання, у свою чергу, викликає похідний 
мультиплікативний ефект: необхідність для рекреанта в місцях спожи-
вання транспортних послуг, житла, харчування, системи гостинності в 
цілому, створення необхідних умов для лікування, розваг, освіти, задо-
волення потреби в нових враженнях, а також наявність екологічно 
здорового середовища, безпеці і т.п. 

Видатки системи СКК можна розглядати з двох позицій і витрати 
рекреантів (вартість путівки і додаткових послуг, які не входять в її 
вартість) і витрати підприємств СКК, пов'язані з експлуатацією і роз-
витком (рис.2). 

Включення витрат рекреантів в економічний потенціал курортних 
регіонів, а також обіг даних витрат в економіці регіону викликає муль-
типлікаційний ефект. Поняття мультиплікатора базується на визнанні 
того факту, що сектори економіки взаємозв'язані. Так, продаж товару 
для однієї фірми вимагає різного роду закупівель у фірм інших секто-
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рів економіки, причому не тільки первинних товарів, таких як сирови-
на, робоча сила та ін., але й вторинних товарів і послуг, які виробля-
ються іншими підприємствами (можливо інших регіонів). Тому зміна 
на рівні споживчого попиту на продукцію одного сектора впливатиме 
не тільки на виробника кінцевого товару (послуги), а й на інші секто-
ри, що поставляють товари (послуги) цьому виробникові, і на ті секто-
ри, які виступають як постачальники в ці сектори [6, 10]. 

 

 
 

Рис.2 – Видатки системи СКК в економічній системі регіону 
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− утримувати якомога більшу частину доходів рекреантів на своїй 
території, що досягається власним виробництвом товарів і послуг, 
які затребуються рекреантами; 

− використовувати отримані кошти з високим коефіцієнтом корисної 
дії (ККД), тобто ефективно залучати їх в оборот. Чим більша частка 
доходу витрачена в курортному регіоні і чим вищий ККД витрат, 
тим більший ефект мультиплікатора й ефект системи управління 
регіоном. 
Крім мультиплікатора доходів, можна також виділити мультиплі-

катор обсягу випуску продукції, мультиплікатор зайнятості й прибут-
кових статей бюджету, кожен з яких вирішує своє специфічне завдан-
ня. Теоретично ефект мультиплікатора в СКК очевидний, проте на 
практиці виникають ускладнення з його обліком: немає методичних 
розробок і необхідної інформації [4].  

В результаті розвиток санаторно-курортного ринку має велике 
соціально-економічне значення для країни і регіону, оскільки стиму-
лює динамічний розвиток всіх галузей господарства. Це обумовлено 
тим, що задовольняючи потреби і бажання рекреантів, СКК повинен 
досягати відповідного рівня своєї матеріально-технічної бази. У свою 
чергу, розвинена матеріально-технічна база, стає умовою створення 
могутнього і економічно ефективного СКК, який робить стимулюючий 
вплив на розвиток інших сфер економіки, пов'язаних з санаторно-
курортною діяльністю безпосередньо або опосередковано. І в той же 
час наявність економічного ефекту від діяльності СКК стає джерелом 
інвестицій для інших сфер діяльності. Таким чином, особливість дії 
СКК на економіку регіону виявляється в гармонійному розвитку всіх 
галузей економіки і одночасному збільшенні економічної активності 
останніх. В результаті розвиток СКК відрізняється циклічністю функ-
ціонування санаторно-курортного ринку, що можна відобразити у ви-
гляді схеми (рис.3). 

Таким чином, в специфічності санаторно-курортних послуг, які 
виявляються у всіх фазах відтворювального процесу, закладений сти-
мул розвитку самих різних сфер і видів діяльності структури регіона-
льного господарства, а також тих сфер, що виходять за його рамки. Це 
дає підставу вважати санаторно-курортну сферу такою, що володіє в 
більшій мірі, ніж інші сфери діяльності, необхідним потенціалом для 
забезпечення збільшення регіонального внутрішнього продукту і висо-
ких темпів економічного зростання. 
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Рис.3 – Циклічність санаторно-курортного ринку 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ  
ТУРИСТСКОГО РЫНКА И УСЛУГ 

 

Рассматриваются особенности и функции туристского рынка, изучаются влияние 
туризма на экономику региона и задачи статистики рынка туристских услуг, предлага-
ются направления для изучения и анализа туристского рынка. 

 

Розглядаються особливості і функції туристського ринку, вивчаються вплив тури-
зму на економіку регіону і завдання статистики ринку туристських послуг, пропонують-
ся напрями для вивчення і аналізу туристського ринку. 

 

Features and functions of tourist market are examined, studied influence of tourism on 
the economy of region and task of statistics of market of tourist services, directions are offered 
for a study and tourist market analysis. 

 

Ключевые слова: туристская услуга, туристский рынок, туристский экспорт,  тури-
стский импорт, туристский спрос, туристское предложение, туристский кругооборот. 

 

Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что одной из 
наиболее распространенных форм отдыха населения является туризм, 
который развивается более быстрыми темпами, чем другие виды ана-
логичных услуг. В связи с этим возрастает потребность в специализи-
рованной статистической информации, необходимой для анализа рын-
ка туристских услуг, измерения туристских ресурсов и туристских по-
токов в местах назначения и на маршруте, объема и интенсивности 
поездок местных жителей, удовлетворения потребности населения в 
данных услугах, отраслевых инвестиций и т.д. Решению этих задач 
посвящены работы А.А.Бейдика, И.Н.Гресевой, В.Г.Гуляева, 
В.Ф.Кифяка, М.Пебро, Г.Г.Старостенко, И.М.Школы, Дж.Р.Уокера [1-
8]. Однако проведенные исследования не полностью выполнили стоя-
щие на туристском рынке задачи, что вызывает необходимость углуб-
ленных исследований. 

В настоящее время не все из перечисленных проблем обеспечены 
соответствующей информационной базой на государственном уровне. 
Методы статистических наблюдений в этой сфере совершенствуются 
по мере развития и совершенствования законодательной и норматив-
ной базы рынка туристских услуг. 

В связи с этим целью настоящей работы является исследование и 


