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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

У сучасних умовах господарювання особливо ак�

туальним є дослідження тенденцій ринку санаторно�рек�

реаційних послуг, визначення закономірностей, особ�

ливостей, проблем досліджуваного ринку та пріоритет�

них напрямів розвитку, оскільки ефективне функціону�

вання рекреаційного сектору економіки забезпечує
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Стаття присвячена дослідженню особливостей стійкого функціонування рекреаційного ком�

плексу АР Крим. За допомогою swot�аналізу виявлено ряд позитивних та негативних характе�

ристик, що характеризують функціонування рекреаційного комплексу до негативних тенденцій

віднесено: відсутність іміджової політики рекреаційного комплексу АР Крим, скорочення дер�

жавних закупівель рекреаційних путівок, та висока ціна на рекреаційний продукт у порівнянні з

низькою якістю, що призводить до зниження обсягів надання рекреаційних послуг. Позитив�

ною характеристикою функціонування рекреаційного комплексу є: розміщення рекреантів з

широким ціновим діапазоном, розвинений сегмент сімейного та дитячого відпочинку біля моря,

зручне транспортне сполучення. В статті розглянуто динаміку матеріально�технічної бази са�

наторно�курортної комплексу, а також динаміка наданих рекреаційних послуг у санаторно�ку�

рортних закладах протягом 2009—2013. Визначено основні фактори, що вливають на стійке

функціонування рекреаційного комплексу, та надано рекомендаційї щодо підвищення стійких

позицій рекреаційного комплексу в цілому.

The article investigates features stable operation of the recreational complex of Crimea. With swot�

analysis revealed a number of positive and negative characteristics affecting the sustainable

operation of a recreational complex to negative include: lack of image politics recreation complex

Crimea, cuts in public procurement recreational stays and recreational high price of the product

compared to low quality that leads to a reduction in the provision of recreational services. A positive

feature of the operation of a recreational complex include: a variety of accommodation of tourists

with a wide price range, developed segment of family and children's activities at sea, convenient

traffic. In the article the dynamics of logistics spa complex and dynamic recreational services

rendered in spa establishments during 2009—2013. The main factors affecting the stable operation

of the recreation complex and recommendations to improve sustainable position recreation complex

as a whole.
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стійкий розвиток АР Крим та країни в цілому в світово�

му економічному просторі, зокрема можливість функ�

ціонувати на рівні з Європейськими країнами за органі�

заційними, екологічними нормами та надаванням рек�

реаційних послуг на рівні світових стандартів. Аналізу�

ючи виконаний загальний SWOT — аналіз варто відміти�

ти, що в сучасних умовах управління стійким функціо�

нуванням рекреаційного комплексу, повинне грунтува�

тися на системному підході стосовно вирішення мож�

ливих проблем.
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Питанням вдосконалення рекреаційного комплексу

України і Криму, зокрема, присвячені роботи українсь�

ких учених Л.А. Багрової, І.В. Бережної, Н.Н. Богдано�

ва, Н.П. Дріневського. Серед зарубіжних вчених, що

займалися дослідженнями проблем рекреації і туризму,

необхідно відмітити Ж. Дюмазедьє, Дж. Келлі, Дж. Ней�

лингера .

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження особливостей функіо�

нування рекреаційного комплексу АР Крим, визначен�

ня позитивних та негативних характеристик рекреацій�

ного комплексу, дослідження основних факторів, що

вливають на функціонуванних рекреаційних підприємств

задля підвищення конкурентоздатності на наційональ�

ному рівні та міжнародному, залучення інвестицій та

формування рекреаційного послуг АР Крим згідно з

Європейськими стандартами.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Розвиток рекреаційного комплексу АРК для Украї�

ни є пріоритетним напрямом національної економіки і

культури, а також важливим фактором підвищення

міжнародного престижу країни, формування державно�

го бюджету, а також є основним джерелом формуван�

ня дохідної частини місцевого бюджету. Автономна

Республіка Крим є одним із тих регіонів України, для

яких проблеми диспропорцій у соціально�економічно�

му розвитку є найактуальнішими. Особливий статус АР

Крим і географічні особливості півострова створюють

певні економічні переваги й можливості для розвитку

рекреаційного комплексу ефективність його функціо�

нування могли б стати передумовами успішного розвит�

ку, стійкого функціонування економіки суттєво вплину�

ти на підвищення якості життя, а також були б визна�

чальним фактором залучення інвестицій [2, с. 43]. Відо�

мо, що рівень розвитку економіки в регіонах вимірю�

ють у розмірі валового регіонального продукту (ВРП).

Валовий регіональний продукт (ВРП) Республіки Крим

за підсумками 2013 р. склав 44 млрд 536 млн гривень.

Частка автономії у ВВП України становила 3. У струк�

турі валової доданої вартості в АРК частка послуг скла�

дає більше половини — 65,9%, що на 9,5 п. вище, ніж у

середньому по Україні (56,4%).

Для дослідження санаторно�курортного комплексу

нами було обрано swot аналіз. Даний аналіз допомагає

виявити позитивні та які негативні характеристики , тоб�

то стан рекреаційного комплексу АР Крим.

Важливою складовою неефективного функціону�

вання санаторно�курортного комплексу України є від�

сутність у державі ефективної державної економічної,

фінансової та податкової підтримки закладів галузі, що

Таблиця 1. SWOT	аналіз рекреаційної галузі АР Крим

  ( )  
     ( )    

  -  
 , , -   

  

     
        

 ,  
     

      
  

 
    

     -
 ' ,  -  
  

    -  
 

 

   -    

     
   

            
   

 - , ’ . 
C       , 

        
     

      
   ,       

   ,    
  

     
        

         ,   
    

     ,   
    

      
  

  
 

 '     -
  

     ,    
 

 
    

       
 ,    

     
    

-       
 

            
 

   -     . 

 -       
       



Інвестиції: практика та досвід № 12/201546

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

значно уповільнює розвиток їх діяльності,

та відсутність відповідної соціальної пол�

ітики в сфері оздоровлення громадян і на�

лежного відпочинку шляхом часткового

фінансування вартості путівок, яка сприя�

ла б підвищенню внутрішнього попиту на

вітчизняний санаторно�курортний продукт

[1, с. 142]. Дослідження стану санаторно�

курортного комплексу АР Крим підтверд�

жує, що він прямо впливає на розвиток

всієї рекреаційної системи України. На

даному етапі, на жаль, санаторно� курор�

тну сферу охопили негативні тенденції, які,

в першу чергу, спричинені відсутністю

ефективної комплексної системи управлі�

ння рекреаційною галуззю України та за�

гальним зниженням платоспроможного

попиту на національний рекреаційний про�

дукт. За таких умов стратегічною метою

політики у сфері рекреаційного комплек�

су, зокрема, є впровадження ефективних

методів управління галуззю, які будуть спрямовані на

підвищення якості всіх видів рекреаційних послуг та їх

конкурентоспроможності як на вітчизняному, так і на

світовому ринках [3, с. 368]. Подальші дослідження не�

обхідно пов'язати з аналізом стану матеріальної бази

та динамікою наданих рекреаційних послуг в санатор�

но�курортних закладах АР Крим за 2009—2013 рр.,

індексами виконання загрузки.

Важливою характеристикою сучасного стану рек�

реаційної індустрії в регіоні є наявна матеріальна база,

що представлена об'єктами різного рекреаційного

профілю. Вони утворюють собою комплекс, що вклю�

чає санаторії, пансіонати з лікуванням, будинки відпо�

чинку і т.д.

У 2009 р. у Криму налічувалося 451 санаторно�ку�

рортних (оздоровчих) закладів з загальним ліжковим

фондом 160,4 тис. ліжок (місць) у місяць максимально�

го розгортання, про що свiдчать дані таблиці 2. Протя�

гом аналізованого періоду спостерігається динаміка

росту дитячих оздоровчих установ та санаторіїв зі

збільшенням ліжкового фонду на 114,3%, санаторіів з

лікуванням на 104,11% та незначним зменьшенням

ліжкового фонду — 99,08%, що повязано з відсутні�

стю або недостатністю державного фінансування на

поліпшення матеріально�технічної бази даних установ.

Стійка тенденція росту спостерігається для будинків та

баз відпочинку на 103,67%, зі збільшенням ліжкового

фонду 106,88%, що говорить про стійку конкурентну

позицію із залученням прямих інвестицій. Кількість зак�

ладів санаторно�курортного комплексу республіки у по�

рівнянні з 2012 роком збільшилась на 25 одиниць, а у

порівнянні з попереднім роком зменшилась на 4 оздо�

ровчих заклади. Майже 13% таких закладів не надава�

ли своїх послуг у 2010/11 рр.; так, тільки з причини

відсутності коштів на експлуатацію не працювало 29%

загального числа, які не працювали протягом звітного

періоду.

Як видно із структури матеріальної бази санатор�

но�курортного комплексу, станом на 2013 рік найбіль�

ша частка припадає на санаторії та пансіонати з ліку�

ванням — 33%, на другому місці — дитячі оздоровчі

установи та санаторії 28%, 22% — бази та будинки

відпочинку, 14% — пансіонати відпочинку та наймен�

шу частку санаторно�курортного комплексу займають

санаторії профілакторії — 3%.

Світова економічнї криза 2008—2009 рр. торкну�

лася ринку рекреаційного комплексу, про що свідчить

доволі низький індикс наданих рекреаційних послуг АР

Крим, який в 2009 становить 65,6%. З одного боку,

відбулося підвищення цін на дані послуги з незмінним

оснащенням матеріальної бази. Це можна пояснити

відсутністю належного державного фінансування,

Таблиця 3. Індекси обсягу наданих рекреаційних послуг (коефіцієнт загрузки)
за 2009—2013 рр., до попереднього року

 2009 2010 2011 2012 2013 
-

 
 

65,6 103 101 81,2 82,3 

  
 

67 113 110 94 96

  
   

70 109 107 91 88

-
 

52 87 82 56 54

 
 

68 95 97 76 79

  71 110 109 89 95

Джерело: [7 с. 68].

Таблиця 2. Динаміка матеріальної бази
санаторно	рекреаційного комплексу АР Крим

Джерело: [7, с. 68].

 
 2009 2010 2011 2012 2013 %  2012 

  
 

139 144 143 146 152 104,11

 56 56,0 56,3 54,7 54,2 103,70
-

 
13 13 13 12 12 99,08

. 11 13 12 10 9 90,00
 
 

106 109 106 108 102 94,44

. 27 28,4 28,1 28,4 28 98,59
   

 
104 106 104 109 113 103,67 

. 31,4 37,5 37,7 42,1 45 106,88
  

  
 

89 103 114 116 120 103,45

. 35 31 30 42 48 114,3
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зменьшенням власних доходів рекреантів, тому вони

вибирали більш дешеві види оздоровлення такі, як пан�

сіонати відпочинку — 68% та бази оздоровлення —

71% в 2009 р., зниження 2012 — 81,2% та 2013 —

82,3% свідченням цього може бути відсутність сфор�

мованої іміджевої політики щодо рекреаційного ком�

плексу в цілому.

Доволі високий індекс загрузки санаторно�рекреа�

ційного комплексу спостерігався протягом 2010—2011

рр. — 103; 101. З одного боку, це можна пояснити еко�

номічною та політичною стабільністю країні, підвищен�

ням рівня життя населення( незначним зростанням до�

ходів), з другого боку, інвестиційною привабливістю,

яка дозволила удосконалити матеріально�технічний

стан санаторно�рекреаційного комплексу, тим самим за�

лучити більше рекреантів, а також доступною ціновою

політикою по відношенню до закордонної.

Таким чином, на сьогодні рекреацйний комплекс АР

Крим має ряд негативних факторіів, що призводять до

зменьшення потоку рекреантів та заповненості санатор�

но�рекреаційного комплексу таких, як: невідповідність

оснащення лікувальної бази європейським стандартам,

невідповідність ціни та якості наданих послуг; відсут�

ність державного фінансування, застарілість матеріаль�

ної бази, відсутність маргетингових інструментів залу�

чення клієнтів, сезонність наданих рекреаційних послуг

[5, с. 39—44].

Задля формування стійких позицій рекреаційного ком�

плексу нами виділено ряд факторів, які впливають на стійке

функціонування рекреаційних підприємств до яких відне�

сено: соціально�економічні (доходи населення, рівень

інфляції; економічна ситуація, політична стабільність); рин�

кові (кон'юктура ринку, розвиток банківського сектору,

цінова політика, співпраця з постачальниками), законодав�

чо�правові(відповідність послуг чинним нормам та стандар�

там, державне регламентування роботи даних установ),

екологічні (природо�кліматирчні ресурси, сезонність ви�

користання ресурсів), концентрація в галузі (ресурсна,

структурна; власність основних засобів; темпи реалізова�

них рекреаційних послуг), конкурентно�інвестиційні (між

рекреаційними підприємствами в цілому в Україні, між рек�

реаційними підприємствами АРК; між РП інших країн;

іміджева політика РК) (рис. 1).

За даними дослідження було виділено ряд факторів,

які мають високий вплив на формування стійкого функ�

ціонування рекреаційного комплексу, одним з яких є

"доходи населення", тому попит можливий лише за умо�

ви платоспроможності рекреантів. Так, якщо раніше

рекреація мала соціальну основу (соціальні путівки, си�

стема оздоровчих закладів на підприємствах і органі�

заціях), то сьогодні система соціального забезпечення

населення зазнала кардинальних змін. На даний момент

за статистичними даними переважна більшість рекре�

антів відпочивають за власні кошти, а лише 10% пра�

Рис. 1. Фактори, що впливають на стійкість функціонування РК
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цездатного населення відпочивають за кошти держави

[6, с.180—186].

Політична стабільність виступає гарантом надання

та отримання рекреаційного продукту в повній мірі. Ста�

більна ситуація дає можлівість споживачеві бути впев�

неному у правильності використання своїх коштів на

відновлення своїх фізичних та духовних сил, а також у

безпеці свого життя в цілому.

Уникальністю Криму є його клімат особливо Півден�

нобережжя, в поєднанні з чистотою повітря. В по�

рівннянні з усією територією України середня темпера�

тура повітря в Криму значно більша, що дозволяє розви�

вати кліматолікувальну рекреацію з пропускною здатні�

стю не менше 1 млн чол. на рік. При цьому важливим є і

те, що більша частина людей прагне відпочивати саме в

період літніх відпусток. Це пояснюється тим, що з черв�

ня по вересень на території Криму маються найбільш ком�

фортні погодні умови за рівнем сонячної радіації, темпе�

ратурі повітря, морської води, пляжних покриттів і інших

умов, що сприяє сезонної нерівномірності функціонуван�

ня рекреаційних установ. Зниження впливу сезонності

можливий за рахунок лояльних програм для рекреантів,

зі зниженням вартості та залучення додаткових послуг.

Конкуренція на міжнародному рівні відбувається

між закордонними курортами виробників рекреаційних

послуг Туреччини, Єгипету, Болгарії, Іспанії, Тунісу,

Італії, Португалії і т.п [4, с. 36]. Знизити вплив конку�

рентних позицій міжнародного рівня допоможе сфор�

мована іміджева політика країни щодо рекреаційного

комплексу України в цілому.

На рівні національного рекреаційного ринку Кримські

здравниці також відчули вплив конкурентних пропозицій

курортних зон, Закарпаття та Прикарпаття, Одеси, що

проявляється у відтоку рекреантів у міжсезоння і таким

чином підтримує сезонний ритм роботи. Тому необхідним

є підвищення якості надаваних оздоровницями Криму по�

слуг, проведення гнучкої цінової політики, маркетингових

заходів, інвестування коштів у підвищення комфортності

та створення інфраструктури, яка відповідає рівню світо�

вих стандартів, розвиток ділового та інших видів туризму

з метою забезпечення більш рівномірного завантаження

номерного фонду на курортах півострова.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Таким чином, з дослідження рекреаційного комп�

лексу можна зробити висновок: на ринку послуг АР

Крим функціонує велика кількість суб'єктів рекреації,

що пропонують широкий спектр санаторно�курортних

послуг, різних за якістю і вартістю; тому для рекреації

Криму наростає конкуренція з боку національних рек�

реаційних зон. Але в порівняні з Європейскими стандар�

тами надання рекреаційних послуг Україна, в тому числі

АР Крим, на достатньо низькому рівні про що, свідчить

зменьшення обсягів наданих рекреаційних послуг прак�

тично всіма видами рекреаційних підприємств. Тому для

зростання стійких позицій функціонування рекреацій�

ного комплексу необхідно: зменьшити вплив сезоних

факторів за рахунок додаткових послуг, підвищити

якість наданих послуг, які б відповідали ціновій політиці,

підвищити конкурентоздатність рекреаційних підпри�

ємств за рахунок інвестиційних проектів та власних роз�

робок щодо підвищення якості послуг, аналізу доціль�

ного використання маркетингових, виробничих та

фінансових ресурсів, які сформують позитивну стійку

іміджеву політику функціонування рекреаційного ком�

плексу АР Крим та України в цілому.
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