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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Формування механізму управління якістю рекреа�

ційної діяльності санаторно�курортних підприємств є од�

ним з основних шляхів вирішення проблеми підвищення

рівня обслуговування в санаторно�курортних орга�

нізаціях у всіх регіонах України. Одним з істотних ком�

понентів цієї системи могла б стати класифікація сана�

торіїв за рівнем обслуговування та оснащеності за пев�

ними категоріями. Спроби систематизувати, класифіку�

вати, дати оцінку санаторно�курортним організаціям за

рівнем послуг, що надаються за санаторно� курортного

лікування робилися і раніше.

У системі здравниць профспілок робилися спроби

проводити визначення категорійності профспілкових са�

наторіїв. Так, "Укрпрофоздоровниця" 26 березня 1992

прийняла постанову "Про визначення категорійності са�

наторно�курортних установ". Широкого поширення ця

система не отримала. Робота по визначенню якості на�

даваних санаторно�курортних послуг через систему ка�

тегорійності здравниць проводиться і в окремих регіо�

нах. Проте ці класифікації також поширені недостатньо.

Класифікацію готелів та інших засобів розміщення за ка�

тегоріями кількості "зірок" здійснюють органи Мініс�

терство культури і туризму України. Така система вклю�

чає в себе етап визначення відповідності класифікують�

ся об'єктів певним вимогам, градуйованим у вигляді гра�
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фічного зображення зірки — від однієї до п'яти, а також

експертну оцінку показників, що відображають якісну

сторону умов проживання та обслуговування в готелях

та інших засобах розміщення, включаючи будинки відпо�

чинку, пансіонати та інші аналогічні засоби розміщення.

Окремо оцінюються номери готелів на предмет відповід�

ності вимогам до приміщень різних категорій. На остан�

ньому етапі дається комплексна оцінка відповідності го�

телів та інших засобів розміщення певних категорій,

відповідним, як говорилося вище, різному кількості зірок.

Зазначена система відпрацьована і налагоджена протя�

гом ряду років для оцінки умов проживання в готелях, у

той же час, не вирішує проблему класифікації санатор�

но�курортних підприємств за рівнем наданих послуг із са�

наторно�курортного лікування і відповідно якості ліку�

вання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Систематизація наукових поглядів з обраної пробле�

матики, дає змогу стверджувати, що достатня кількість

визначних економістів так чи інакше акцентували увагу у

своїх працях на проблемах авторського дослідження,

досить назвати імена: Бойко Г.М. [1], Гуменюк В.В. [2],

Дмитрук О.В. [3], Ільїна М.В. [4], Круцевич Т. [5], Нови�

кова В.І. [6], Рендович П.М. [7], Солодовник Ю.О. [8],

Тесля Л.В. [9], Щепанський Е.В. [10].
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ЦІЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є обгрунтування оціночних параметрів

якості рекреаційної діяльності санаторно�курортних

підприємств з боку державних органів влади.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Треба визнати, що проблема класифікації санатор�

но�курортних організацій за рівнем послуг, що надають�

ся і ефективності санаторно�курортного лікування досить

складна і неоднозначна, що пов'язано з великим числом

факторів, що впливають на динаміку здоров'я пацієнтів,

незначними можливостями активно впливати на ці фак�

тори, труднощами формалізації деяких розділів медич�

ної діяльності, відсутністю достатньої нормативно�пра�

вової бази діяльності санаторно�курортних організацій.

Ключовий для вирішення цієї проблеми, на нашу думку,

є розробка і створення системи показників (індикаторів)

діяльності санаторно� курортній підприємств з надання

санаторно�курортних послуг. Комплексна оцінка рівня і

якості діяльності санаторно�курортної організації може

бути використана як для поліпшення основних показників

роботи цієї організації, так і для порівняльного аналізу

(ранжування) декількох однотипних санаторно�курорт�

них організацій (санаторіїв, санаторіїв�профілакторіїв та

ін.). Сукупність критеріїв для визначення категорії орган�

ізацій санаторно�курортного комплексу формується з

урахуванням наукового підходу до прийняття рішень,

тобто прийняття рішень про включення того чи іншого

критерію в методику на підставі базової моделі прийнят�

тя рішень: обгрунтування; проектування варіантів рішен�

ня; вибір.

Тобто при отриманні негативного результату щодо

розроблюваного критерієм, цикл обгрунтування — про�

ектування варіантів рішення — вибір повторюється. При

формуванні критеріїв необхідно визначити процес з'ясу�

вання та деталізації того, що необхідно зробити для до�

сягнення поставленої мети. У нашому випадку метою є

формування повноцінної системи критеріїв визначення

категорії організацій санаторно�курортного комплексу.

Загалом етапи формування повноцінної

системи критеріїв визначення категорії

рекреаційної діяльності санаторно� ку�

рортній підприємств представлено на

рисунку 1.

Для чіткого досягнення мети необ�

хідно розробити план дій і слідувати

йому. План являє собою раціональну

схему дозволяє логічно визначити

етапність розробки та затвердження

критерію і його показників. Етапність

планування розробки і затвердження

критеріїв виглядає наступним чином: 1.

Визначення мети, тобто що саме ми пла�

нуємо отримати розробивши і затвер�

дивши будь�якої критерій, яку ефек�

тивність він принесе, що ми зможемо

оцінити на основі вивчення його показ�

ників. 2. Генерація і оцінка варіантів

критеріїв. Відбувається генерація варі�

антів формулювання критерію і його по�

казників. Досліджуються і оцінюються

всі варіанти. Вибирається найкращий,

тобто найбільш доступний для розумі�

ння і найбільш ємний за своєю інфор�

мативності. 3. Визначення показників.

Визначаються показники обраного кри�

терію найбільш широко характеризують критерій. Відбу�

вається експертна оцінка всіх можливих показників і ви�

бирається ряд показників найбільш чітко характеризу�

ють критерій. Прибираються зайві, що не володіють мак�

симальною інформативністю. 4. Формування ієрархії кри�

теріїв. Сформульовані критерії розбиваються на групи і

підгрупи з урахуванням їх значимості. Найбільш значу�

щими є критерії характеризують медичні послуги нада�

ються організаціями санаторно�курортного комплексу —

критерії характеризують медичні профілі, оснащеність

медичним обладнанням та медичним персоналом. Потім

йдуть критерії, що характеризують надання послуг з про�

живання, організації харчування і т.д. 5. Аналіз сформо�

ваних критеріїв. Експертна оцінка та апробація сформу�

льованих критеріїв на предмет їх актуальності і інфор�

мативності. У разі, якщо критерій не виконує закладені

функції, слід заново визначати показники, або генерува�

ти варіанти і формулювати критерії. 6. Розробка мето�

дики роботи з оціночними критеріями. Визначення кате�

горій, застосовуваних у методиці визначення категорій�

ності організацій санаторно�курортного комплексу і

віднесення того чи іншого критерію до певної категорії.

7. Апробація розробленої методики. Впровадження в ро�

боту отриманих результатів. 8. Моніторинг і контроль. У

процесі спостереження за ефективністю застосування

розроблених оціночних критеріїв проводити коригуван�

ня, скасування або введення нових критеріїв [2].

Проведення повторюваних з певною періодичністю,

процедур аналізу на основі інформації про поточний стан

зовнішнього і внутрішнього середовища служить конт�

ролем адекватності конкретних установок розвитку по�

стійно змінюваних умов середовища, що і визначає не�

обхідність їх коригування, отже, отримуємо постійний

моніторинг. А в більш тривалих інтервалах результатом

аналізу може бути і висновок неадекватності самої реалі�

зованої стратегії поточному стану методики визначення

категорії.

На цьому принципі здійснено розробку критеріїв кла�

сифікації санаторно�курортних організацій за рівнем по�

Рис. 1. Етапи формування повноцінної системи критеріїв
рівня рекреаційної діяльності санаторно�курортній

підприємств
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слуг, що надаються за санаторно� курортного лікування

або категорійності оздоровниць. Експертна оцінка сана�

торно� курортних підприємств на відповідність певній ка�

тегорії базується на сукупності вимог і критеріїв бальної

оцінки. Комплексна оцінка санаторно�курортної органі�

зації на відповідність певній категорії полягає: визначен�

ня переліку показників (індикаторів) оцінки діяльності са�

наторно�курортної організації; визначення ієрархії показ�

ників (розподіл за значимістю); експертної оцінки ваг по�

казників всіх рівнів; визначення правил оцінки кожного

показника; розрахунок оцінки окремих показників і

підсумкова оцінка рекреаційної діяльності санаторно�ку�

рортного підприємства.

Для визначення ваги окремих показників необхідно

залучення експертів. Слід мати на увазі, що занадто ве�

лика кількість показників ускладнює роботу експертів по

їх ранжирування. Оцінка рекреаційної діяльності сана�

торно�курортного підприємства, на наш думку, повинна

здійснюватися за такими групами показників (індика�

торів) за певний період часу ( див. рис. 2). Ряд показників

можуть бути оцінені методом експертної оцінки, наприк�

лад, приналежність здравниці до ку�

рорту, наявність округу санітарної

(горносанітарной) охорони, наявність

і використання місцевих природних

лікувальних факторів (лікувальна

грязь, мінеральна вода, клімат і ін.).

Використання додаткових нетради�

ційних методів лікування [4].

Визначення відповідності здійс�

нюваного в санаторно�курортних

підприємствах лікування вимогам

стандартів передбачає наявність заз�

начених стандартів за всіма видами

лікування, в той же час, Державна

служба туризму і курортів затверд�

жені тільки 26 стандартів санаторно�

курортної допомоги (відсутні стан�

дарти санаторного доліковування (ре�

абілітації). Відсутні затверджені ти�

пові табелі оснащення санаторіїв

різної потужності і різних профілів

лікування. Все це, як ми припускаємо,

буде ускладнювати роботу з оцінки

відповідності санаторно�курортних

організацій категоріям.

 Для цих цілей можна використо�

вувати діючі табелі оснащення, що

містяться в Методичних вказівках

МОЗ України від 02.10.2001 № 2001/

140, відносяться до здравниць

здійснюють лікування осіб, які пост�

раждали на виробництві від травм і

профзахворювань, рекомендувавши

їх для використання в інших випадках.

Визначення категорій санаторно�ку�

рортної організацій, крім усього іншо�

го, дозволить більш диференційова�

но підійти до ціноутворення на путів�

ки в залежності від рівня організації

в здравницях санаторного режиму,

якості та ефективності проведеного

лікування. Крім того, цей захід спри�

ятиме розвитку і вдосконаленню ма�

теріально�технічної бази санаторно�

курортних організацій, зацікавленості

персоналу здравниць у поліпшенні результатів санатор�

ного лікування [9].

Як уже зазначалося, послуги з санаторно�курортного

лікування, крім самого лікування, включає проживання,

харчування, сервісні послуги та організацію дозвілля. Для

визначення відповідності здравниці основним вимогам

розроблені основні показники якості надання рекреацій�

них послуг по кожному з перерахованих вище компонентів.

Основним є лікування. Саме з нього слід починати оцінку

якості надання послуг. Для цього виділимо наступні ос�

новні критерії оцінки по вищезгаданим за групами: Кри�

терії оцінки якості надання санаторно�курортного лікуван�

ня. В першу чергу необхідно визначити місце розташуван�

ня санаторно�курортній організації. Знаходження здрав�

ниці в курортній зоні є основним критерієм оцінки її здат�

ності надавати послуги з санаторно�курортного лікування

використовуючи процедури з лікування кліматом. Так само

необхідно визначити наявність природних лікувальних

факторів — лікувальної мінеральної води, лікувальних гря�

зей, лікувального клімату. Необхідно визначити критерії

відповідності лікувально�діагностичної бази санаторно�ку�

Рис. 2. Система показників рекреаційної діяльності санаторно�
курортного підприємства

Джерело: [8].
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рортної організації використовуваної при організації про�

цесу по санаторно�курортному лікуванню. Основними по�

казниками, в першу чергу, є відповідність оснащеності ліку�

вально�діагностичних відділень і кабінетів рекомендова�

ного переліку (МУ МОЗ України від 02.10.2001 № 2001/

140), в залежності від профілю лікування. Крім цього, по�

казниками служать: наявність сучасної медичної апарату�

ри, застосування сучасних медичних технологій, наявність

власної (не орендувати) медичної апаратури, дотримання

вимог техніки безпеки при роботі з медичною апаратурою,

обладнанням і т.д.

ВИСНОВКИ
Отже, в процесі обгрунтування оціночних параметрів

якості рекреаційної діяльності санаторно�курортних

підприємств з боку державних органів влади було обгрун�

товано базисні критерії оцінки якості надання сервісних

послуг і організації дозвілля, критерії оцінки оснащеності

санаторно�курортної організації приміщеннями та облад�

нанням для організації дозвілля та побуту пацієнтів. Кри�

терії оцінки забезпеченості санаторно�курортної органі�

зації обслуговуючим персоналом і його професіоналізм.

Ці критерії розроблені з метою встановлення єдиного по�

рядку проведення робіт з оцінки відповідності санатор�

но�курортної організації встановленим вимогам для виз�

начення категорії. В сучасних умовах, встановлені рані�

ше в стандартах обов'язкові правила норми і характери�

стики відносяться до безпеки продукції, робіт і послуг

розбиті на дві категорії: одна з яких, що має відношення

тільки до продукції і процесам її виробництва, експлуа�

тації, зберігання, перевезення, реалізації та утилізації

повинні викладатися в технічних регламентах, виконан�

ня яких є обов'язковим, а інша, що має, ставлення до

робіт та послуг викладаються в стандартах, виконання

яких може здійснюватися на добровільній основі. Що сто�

сується сертифікації і категорійності, то це поняття замі�

нено більш загальним, саме, оцінкою відповідності, при

цьому сертифікація є одним з етапів останньої. Тому, на

нашу думку, запропонована система показників рекреа�

ційної діяльності санаторно�курортного підприємства

дозволить більш інтенсивно розвиватись підприємствам

в цій сфері та більш прозоро регулювати цей процес з

боку державних органів влади.
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