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Туристично�рекреаційні підприємства належать до

тих, що надають особливий вид послуг та спрямовані

на задоволення потреб у санаторно�курортному ліку�

ванні, оздоровленні, реабілітації та відпочинку грома�

дян України, ближнього і далекого зарубіжжя, а також

на створення конкурентоспроможного туристського та

рекреаційного продукту на основі раціонального та

ефективного використання природних, виробничо�еко�

номічних та соціально�культурних ресурсів регіону.

 Завдяки різноманітним та унікальним рекреаційним

ресурсам, представленим екологічними, кліматичними,

ландшафтними, фіто ліку�вальними, бальнеологічними,

історико�археологічними, культурними складовими, а

також географічному положенню та розвиненій транс�

портній інфраструктурі, Автономна Республіка Крим є

найрозвиненішим регіоном мережі туристично�рекреа�

ційних підприємств країни.

Метою статті є розробка практичних рекомендацій

щодо поліпшення фінансового стану туристично�рекре�

аційних підприємств АР Крим та окреслення у зв'язку з

цим перспектив їх розвитку.

Проблеми розвитку туристично�рекреаційної діяль�

ності привертають увагу науковців вже багато де�

сятиліть. Цим питанням займались В.Д. Безносюк,

М.І. Волошина, В.А. Квартальнова, В.Ф. Кифяк, О.Д. Ко�

роль.

Автономна Республіка Крим є провідним санатор�

но�курортним регіоном України, тому більша частина го�

стей півострову відвідує його з метою медичної реабі�

літації, санаторного лікування, відновлювання здоров'я

та профілактики захворювань [2, с. 43].
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 Аналіз діяльності туристично�рекреаційних

підприємств автономії доцільно проводити за умови роз�

межування території півострову на райони: Південний,

Південно�Східний, Західний, Центральний, Північно�За�

хідний та Східний. Південний район представлений міста�

ми Ялта і Алушта, Південно�Східний містами Судак, Фе�

одосія та с. Новий Світ. Західний район Криму розгляне�

мо на прикладі санаторіїв таких міст, як Саки та Євпато�

рія. Центральну частину півострова представляє місто

Бахчисарай, с. Стерегуще — Північно�Західний район

півострова. Східний район представляє місто Керч.

Не дивлячись на те, що всі туристично�рекреаційні

підприємства, які ми розглядаємо, розташовані в різних

куточках півострова, кожне з них приваблює своєю

унікальністю. ПрАТ "ПЛК "Донбас" розташований за 5 км

від м. Ялта на 130 м над рівнем Чорного моря на тери�

торії паркового мистецтва, у східній зоні Масандрівсь�

кого парку [3]. У пансіонаті проводиться лікування і

профілактика серцево�судинної і нервової системи,

органів дихання не туберкульозного характеру, опор�

но�рухового апарату, та санація і протезування зубів.

Пансіонат "Донбас" призначений для родинного відпо�

чинку, оздоровлення, а також проведення семінарів,

зустрічей та конференцій. ПрАТ "Санаторій "Київ" роз�

ташований в живописному місці під назвою "Професій�

ний куточок" м. Алушта у 150 м від моря. Основним

фактором зміцнення здоров'я є клімат, теплий влітку та

м'який взимку. Спеціалізується санаторій на лікуванні

захворювань органів кровообігу та дихання. ПрАТ "ТОК

"СУДАК" розташований на території Парку — пам'ят�

ника садово�паркового мистецтва на березі Чорного
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моря. Море, сонце, повітря і краса — це чотири вели�

ких дива природи, які об'єднали свої цілющі сили для

доброго відпочинку відвідувачів [5]. Санаторій надає

послуги з лікування: периферичної нервової системи, не�

специфічних захворювань органів дихання, опорно�ру�

хового апарату, захворювань шкіри та захворювань

шлунково�кишкового тракту. ПрАТ "ТОК "Новий Світ"

розташований у селищі Новий Світ в 250 метрах від бе�

рега моря і з трьох боків оточений горами. Він потопає

в тіні реліктового ялівцевого гаю, що в поєднанні з

морським повітрям дає чудовий лікувальний ефект при

захворюваннях верхніх дихальних шляхів. Пляжі в ото�

ченні мальовничих скель створюють оригінальні умови

для комфортного відпочинку [10]. ПрАТ "Санаторій

"Восход" знаходиться у центрі міста�курорту Феодосії,

в 50 метрах від моря. Санаторій орієнтується на ліку�

ванні захворювань органів травлення та неврозів [6].

ПрАТ "Клінічний санаторій "Полтава — Крим" розта�

шований у сакському регіоні, який поєднує у собі жар

степу і прохолоду моря, а також незрівнянну суміш аро�

матів квітів, трав і солоного вітру. Санаторій спеціалі�

зується на лікуванні захворювань: опорно�рухового апа�

рату, запальних захворювань сечостатевої системи у

чоловіків і жінок, периферійної нервової системи, без�

пліддя і сексуальних розладів у чоловіків і жінок, шкіри,

шлунково�кишкового тракту [7]. ПрАТ "ВОЛНА" розта�

шований в одному із самих тихих і красивих куточків

курортної зони м. Євпаторія, поблизу відомого цілющо�

го озера Мойнаки і Мойнакского парку [11]. Санаторій

спеціалізується на захворюваннях системи кровообігу,

органів руху, нервової системи, органів дихання не ту�

беркульозного характеру, верхніх дихальних шляхів та

гінекологічних захворюваннях. ПАТ "Санаторій для

батьків з дітьми "Чорноморець" розташований в с. Піща�

не Бахчисарайського району, в 700 м від берега моря.

Клімат сухий. Лісопаркова територія санаторію займає

площу 15 га. Профіль лікування — опорно�руховий апа�

рат, органи дихання, нервова периферична система [8].

ПрАТ "Прибой" розташовано (65 км на захід від

Євпаторії) в зоні природного заповідника Бакальська

коса. Клімат теплий і м'який. Територія бази займає 6

га паркової зони. ПрАТ "Санаторій "Київ" Керч розта�

шований на самому березі моря і займає територію пло�

щею 6,0 га. Профіль лікування — захворювання верхніх

дихальних шляхів, опорно�рухового апарату, нервових

і психічних розладів [12] (табл. 1).

Як бачимо, половина підприємств працює 6 місяців,

інша — 12. Найбільшим за чисельністю працюючих є ПрАТ

"Турисько�оздоровчий комплекс "СУДАК" — 575 праців�

ників, на другому місці — ПрАТ "Клінічний санаторій "Пол�

тава Крим" та ПрАТ "Волна" по 404 працівника.

Аналіз фінансових результатів діяльності аналізо�

ваних туристично�рекреаційних підприємств наведений

у табл. 2.

Саме аналіз фінансових результатів діяльності

підприємств є одним із найважливіших, оскільки розк�
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Таблиця 1. Загальна характеристика туристично�рекреаційних підприємств

Джерело: узагальнено автором на основі [1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12].
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риває економічну доцільність та результативність їх

діяльності.

Аналіз фінансових результатів діяльності туристич�

но�рекреаційних підприємств показує, що у 2008 році

лише чотири підприємства отримали прибутки, у 2009

році — два, у 2010 році — чотири, у 2011 році — 3, у

2012 році — 6 підприємств. Такі підприємства, як ПрАТ

"Санаторій "Восход", ПрАТ "Санаторій "Київ" протягом

усього аналізованого періоду працювали зі збитками.

Дослідження причин невтішного фінансового стану

більшості туристично�рекреаційних підприємств поля�

гають у наступному:

— на діяльність туристично�рекреацій�

них підприємств впливає загальний стан еко�

номіки, політична нестабільність у державі,

недосконалість законодавчої бази;

— фінансовий стан кожного з аналізо�

ваних підприємств в значній мірі залежить від

мікрофакторів, важливими з яких є виваже�

ний менеджмент та ефективність використан�

ня потенціалу, а також державної політики

сприяння розвитку вітчизняної курортної

бази;

— процес реалізації туристично�рекре�

аційних послуг населенню є недосконалим та

потребує уваги з боку держави та зацікавле�

них осіб;

— у своїй діяльності аналізовані підприє�

мства постійно відчувають зміни податково�

го законодавства (податок на землю, пода�

ток на нерухомість, рекреаційний збір);

— важливою проблемою оздоровниць є

підвищення тарифів на транспортні послуги

(залізничний транспорт, авіацію та автобусні

перевезення), а також введення ПДВ на пут�

івки, які реалізуються за межами України;

— проблема переманювання, "старіння"

і великої текучості кадрів не дозволяють до�

сягнути високої культури обслуговування та

сформувати традиції;

— застаріле обладнання, приміщення які

вже давно потребують ремонту — це ще одна

з проблем туристично�рекреаційних підпри�

ємств;

— зниження платоспроможного попиту

населення та скорочення терміну відпочинку

через постійне зростання цін на послуги, енер�

гоносії, запасні частини та інші матеріали [1].

Викладені проблеми свідчать про висо�

кий рівень залежності туристично�рекреац�

ійних підприємств від законодавчих та еко�

номічних обмежень.

Для вирішення проблем та розвитку ту�

ристично�рекреаційних підприємств АР Кри�

му необхідна реалізація завдань економічно�

го, політичного, екологічного і соціального

характеру.

До економічних задач необхідно віднести:

— забезпечення участі Криму як одного

з найбільших центрів України в системі між�

районного та міжнародного поділу праці;

— збільшення ролі рекреаційного комп�

лексу у розвитку господарства Криму і розвиток пов'я�

заних з рекреаційною діяльністю галузей на основі оп�

тимізації внутрішньогалузевих пропорцій і зміни режи�

му функціонування рекреаційного комплексу;

— збільшення надходжень до бюджету від турис�

тично�рекреаційних підприємств;

— підвищення конкурентоспроможності туристич�

но�рекреаційних підприємств, а також економічної

ефективності їх діяльності;

— підвищення ефективності використання природ�

них, виробничих ресурсів (водних і земельних ресурсів,

електроенергії).
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Таблиця 2. Аналіз фінансових результатів
аналізованих туристично�рекреаційних підприємств

2008—2012 рр., тис. грн.

Джерело: узагальнено автором на основі [1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12].
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Політичні задачі розвитку туристично�рекреаційних

підприємств включають:

— сприяння більш ефективному входженню Украї�

ни до європейської спільноти і розвитку міжнародних

відносин;

— участь Автономної Республіки Крим у створенні

позитивного іміджу України на міжнародній арені;

— посилення ролі Криму в розвитку туризму в Чор�

номорському регіоні.

До екологічних задач необхідно віднести:

— підвищення ефективності використання, відтво�

рення та охорони наявних у регіоні рекреаційних та при�

родних лікувальних ресурсів як важливої  складової

природно�ресурсного потенціалу автономії;

— зниження антропогенного впливу підприємств

регіону на стан навколишнього природного середови�

ща, природних ресурсів і здоров'я населення Криму;

— пріоритетність вимог екологічної безпеки, обо�

в'язковість дотримання екологічних стандартів, норма�

тивів та лімітів використання природних ресурсів при

здійсненні господарської та іншої діяльності в регіоні;

Соціальні задачі розвитку туристично�рекреаційних

підприємств включають наступні пункти:

— створення умов для соціальної стабільності в регіоні;

— створення умов для розвитку лікувальної, реабі�

літаційної, профілактичної та оздоровчої медицини;

— забезпечення державної підтримки та створення

умов для відновлення здоров'я та відпочинку населен�

ня на основі подальшого розвитку форм і методів тури�

стично�рекреаційного лікування, профілактики, реабі�

літації, оздоровлення;

— підвищення якості обслуговування рекреантів і

розвиток сфери послуг у регіонах;

— збереження об'єктів культурної спадщини як най�

важливішого рекреаційного ресурсу;

— підвищення зайнятості населення автономії;

— підвищення культурно�духовного рівня населен�

ня та гостей Криму на основі розвитку культурно�пізна�

вального туризму.

Таким чином, основною метою розробки комплексу

напрямів розвитку туристично�рекреаційних підприємств

є формування конкурентоспроможних підприємств як на

національному, так і на світовому рівнях пропозиції тури�

стичного продукту і рекреаційних послуг на основі ефек�

тивного використання туристично�рекреаційного потен�

ціалу Автономної Республіки Крим та України в цілому.
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