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ВСТУП 
 

 

Санаторно-курортна система зміцнення здоров'я людини має давні 

історичні традиції і продовжує свій розвиток завдяки постійному попиту 

на рекреаційні послуги. Останнім часом організація діяльності в цій сфері 

набувала здебільш індустріального характеру, що дає підстави виділяти в 

наукових дослідженнях санаторно-курортний комплекс (СКК) як особли-

вий соціально-економічний об'єкт. Складний вузол проблем і протиріч, які 

виникли у процесі реформ, що проводяться в Україні, справляють вплив і 

на СКК, ставлячи перед ним стратегічне завдання – еволюційний перехід 

санаторно-курортних установ на ринкові умови господарювання. Особли-

вої актуальності забезпечення сталого розвитку санаторно-курортного 

комплексу регіону набуває в умовах жорсткого обмеження фінансування 

санаторно-курортних установ, необхідності забезпечення гарантованої 

якості лікування, адресності соціальних програм, спрямованих на оздоров-

лення громадян. 

У цьому зв'язку доцільним є пошук і дослідження наукових напрямів 

удосконалення механізму розвитку СКК на регіональному рівні, орієнтую-

чись на динамічний розвиток, результати ефективної міжгалузевої взаємо-

дії різних структур санаторно-курортного комплексу регіону. Також заслу-

говує на увагу пошук шляхів нарощування й активізації економічного по-

тенціалу СКК, конкретні характеристики використання якого безпосеред-

ньо залежать від попиту споживачів на послуги СКК та рівня господарсь-

кої взаємодії галузей регіональної економіки. 

Вирішення цих проблем вимагає нових підходів до вдосконалення 

соціально-економічного механізму розвитку СКК у регіонах України, зок-

рема в АР Крим. Новий механізм має базуватися на поєднанні принципів 

самофінансування, державної підтримки і громадського контролю, а також 

розвитку конкурентного середовища і, водночас, з обов’язковою реалізаці-

єю принципів соціальних гарантій. 

Ці питання знайшли відображення в працях багатьох вчених-

економістів і практиків. Вагомий внесок у вирішення проблеми забезпе-

чення розвитку СКК зробили  А. І. Амоша,  В. Д. Безносюк,  І. В. Бережна, 

Н. З. Вельгош, А. М. Ветітнєв, М. В. Глядіна, П. В. Гудзь, Ю. П. Гуменюк, 

М. І. Долішній, Л. І. Донськова, Т. З. Дементьєва, А. В. Єфремов,                 
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А. В. Живицький,  Р. Іванух, Г. В. Казачковська, М. В. Лобода, В. К. Маму-

тов, Б. Омецинський, В. В. Побірченко, Н. В. Судова-Хомюк, Е. І. Усєїно-

ва, Л. М. Черчик, О. С. Шаптала, В. В. Шмагіна, С. К. Харічков та ін. У 

працях цих дослідників розкрито сутність соціально-економічних характе-

ристик СКК, особливості надання рекреаційних послуг, структурні складо-

ві, економічні особливості й основи системи управління СКК, що створює 

змістовний фундамент для подальших досліджень. Проте проблема адап-

тації СКК до нових економічних умов залишається недостатньо вивченою і 

вимагає подальшого поглибленого аналізу, що зумовлює актуальність об-

раної теми дослідження. 

В дослідженні проблем розвитку СКК ставиться завдання розглянути 

цей комплекс як складову частину загальної системи охорони здоров’я, що 

потребує всебічного аналізу ситуації в країні та розробки заходів щодо її 

поліпшення. 

Наукова проблема дослідження соціально-економічних аспектів роз-

витку регіонального санаторно-курортного комплексу є актуальною в пе-

ріод становлення нового інституційного базису управління системою охо-

рони здоров’я, але поки що малодослідженою, оскільки потребує виявлен-

ня регіональних особливостей кожного складового елементу СКК, розк-

риття основних теоретичних положень з питань економіки і менеджменту 

в поєднанні зі специфікою практичної діяльності оздоровчих підприємств. 

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування й розробка науково-

методичних рекомендацій щодо удосконалення соціально-економічного 

механізму розвитку СКК регіону і його структурних складових. Проте ви-

світлені питання не вичерпують усіх тих проблем і конкретних завдань, 

вирішення яких вимагає творчих зусиль від керівників і всіх працівників 

санаторно-курортних закладів, науково-дослідних інститутів, інфраструк-

турних підприємств, державних органів управління всіх рівнів. 

Автор буде щиро вдячний за будь-які відгуки та зауваження. 
 


