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Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку еконо
міки важливе місце відводиться рекреаційнооздоровчій діяль
ності та розширенню використання рекреаційнооздоровчих 
ресурсів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню 
проблем сталого розвитку курортнорекреаційної економіки 
присвячено низку наукових робіт таких відомих учених, як В. 
Г. Герасименко, П. В. Гудзь, А. В. Живицький, П. В. Жук, В. С. 
Кравців, А. П. Мягченко та інші.

Мета і завдання дослідження. Дослідити економічну при-
роду та соціально-економічне значення санаторно-курортних 
послуг в життєдіяльності суспільства.

Виклад основного матеріалу. Щоб зрозуміти суть курортно
рекреаційної економіки необхідно провести аналіз сучасних 
наукових підходів щодо проблеми виробництва послуг та оцін
ки послуг як результату діяльності. При всій різноманітності 
послуг усі вони мають чотири спільні характеристики, які від
різняють ці послуги від товару, а саме:

– невловимість, невідчутність або нематеріальний характер 
послуг;
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– невід’ємність процесів виробництва та споживання по
слуг;

– неоднорідність (непостійність, мінливість) якості послуг;
– нездатність послуг до зберігання.
Невловимість, невідчутність або нематеріальний характер 

послуг означає, що їх не можна торкатися, тримати, пакувати, 
транспортувати або вивчати до моменту їхнього придбання. 

Невід’ємність процесів виробництва та споживання послуг. 
Специфіка надання послуг полягає в тому, що, на відміну від 
товару, послуги не можна виробляти про запас та зберігати. На
дати послугу можна лише тоді, коли надходить замовлення від 
клієнта. 

Неоднорідність (непостійність, мінливість) якості обслуго
вування є неминучим наслідком одночасності виробництва та 
споживання послуг. Якість послуги істотно залежить від того, 
хто, де, коли і в яких умовах її пропонує. 

Специфіка санаторнокурортних послуг полягає у тому, що, 
поперше, процес створення продукту представлений у формі 
надання послуг чи виконання роботи (лікування, медична реа
білітація, профілактика); подруге, визначальними серед вироб
ничих чинників виступає цінність, детермінована рідкістю та 
унікальними лікувальними властивостями природного ресур
су; потретє, вони носять комплексний, інтегрований характер.

Курортна справа виступає як сукупність усіх видів науково
практичної та господарської діяльності, спрямованих на ор
ганізацію та забезпечення санаторнокурортними закладами 
трьох основних функцій: ліку вання, медичної реабілітації та 
профілактики захворювань із використанням природних ліку
вальних ресурсів.

З економічного погляду, лікування є діяльність, пов’язана 
з наданням послуг клієнту шляхом використання людського 
капіталу, природних, матеріальних та нематеріальних ресур
сів, спрямована на відновлення та покращення функцій люд
ської життєдіяльності. На багатьох курортах поряд із санатор
ним проводиться й амбулаторнокурортне лікування на базі 
курортних поліклінік та бальнеофізіотерапевтичних об’єднань.

Основними методами санаторнокурортного лікування є 
бальнеотерапія (мінеральні ванни й прийом мінеральної води 
усередину), грязелікування, кліматолікування, лікувальна фіз
кульура і лікувальне харчування. Ф. П. Гааз говорив: „Якщо 
тобі потрібна лікарська допомога – нехай будуть три засоби: 
спокій, гарний настрій, помірна дієта” [1, 35].

У законодавстві немає чіткості правової визначеності спо
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живачів курортних послуг, так у Законі України „Про курорти” 
ст. 2 визначає кінцевими консументами курортних послуг – 
людей, ст. 20 – хворих, як споживачів курортних послуг, ст. 23 
– громадян. Санаторнокурортне лікування спрямовано як на 
хворих, так і здорових людей, але його ефективність не завжди 
вдається зафіксувати, оскільки існує часовий ланцюг між при
йняттям процедур та дією оздоровчого ефекту на організм [2].

Зокрема, в цьому аспекті курортологи зазначають недостат
ню вивченість методики виявлення індивідуальних адаптацій
них можливостей санаторнокурортного оздоровлення „прак
тично здорових людей”.

У процесі виробництва послуги санаторнокурортне ліку
вання має яскраво виражену реабілітаційну спрямованість. Ре
абілітація при цьому розглядається як комплекс взаємозалеж
них медичних, соціальних та інших заходів, що мають метою 
відновлення соціальної дієздатності людини як члена суспіль
ства на основі максимально можливого відновлення функцій 
його організму.

Шляхом проведених досліджень визнано, що після прохо
дження санаторної реабілітації максимум відновлення функ
цій ушкоджених органів і систем відбувається протягом пер
ших місяців, а після гострого періоду захворювання, травми чи 
операції – протягом першого року. Лікувальний ефект реабілі
таційних заходів, на думку курортологів [3, 199], багато в чому 
залежить від правильного застосування і дотримання принци
пу безперервності, етапності й наступності лікування. За роз
рахунками економістів, один долар, вкладений у створення і 
розвиток системи медичної реабілітації, дає державі та суспіль
ству 5 доларів прибутку.

Провідним функціональним видом курортної діяльності 
виступає також профілактика захворювань. Під профілакти
кою розуміють сукупність заходів, спрямованих на поперед
ження виникнення та розповсюдження захворювань, на охоро
ну та покращення здоров’я, фізичний розвиток населення.

Здоров’я виступає товаром якісного характеру, який не під
лягає купівліпродажу. У народі влучно сказано, що за гроші 
можна купити ліки, але не здоров’я.

Сучасна наука проводить пошук натуральних та вартісних 
форм визначення результату отримання санаторнокурортних 
послуг. Існують проблеми визначення економічної оцінки 
втомлюваності людини та відновлення її здатності до активної 
діяльності, здоров’я людини. Сьогодні у визначенні результа
тивності послуг вчені оперують переважно непрямими показ
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никами сукупних витрат із їх надання – зайнятість, продуктив
ність праці тощо. Дослідження показують, що фізична втомлю
ваність зникає протягом перших 46 днів перебуван ня в сана
торії чи будинку відпочинку, а нервове напруження потребує 
понад 12 днів відпочинку.

Врахування витрат санаторнокурортної путівки не є адек
ватною вартісною оцінкою покращеного стану здоров’я лю
дини. Важко запропонувати на сьогодні методику визна
чення вартісного еквіваленту здоров’я людини відмінну від 
об рахунку альтернативної вартості. Як пише Пол Хейне, „ви
трати на будьяку дію – це цінність тих альтернативних мож
ливостей, від яких доводиться відмовитися заради цієї дії” [4, 
74]. Вирішення ефективного способу оцінки продукту у сфе
рі охорони здоров’я, в тому числі і курортному виробництві, є 
важливим еле ментом управління економікою курортних міст, 
формування попиту та просуван ня санаторнокурортних по
слуг на споживчі ринки.

Курортнорекреаційній економіці властиві свої характерні 
риси. Вони тор каються як самого процесу надання курортно
оздоровчих послуг, так і резуль тату виробництва – здоров’я 
людей та соціальноекономічний ефект оздоровлення. 

У діяльності санаторнокурортних підприємств осно
вною послугою є оздоровлення споживачів. Однак най
більш часто ця послуга реалізується в комплексі із супутні
ми послугами: побутовими послугами, послугами харчуван
ня, культурнорозважальними послугами. Надання цього 
комплексу послуг споживачам являє собою виробничий про
цес санаторнокурортного підприємства, у процесі якого вико
ристовуються природні, трудові, інформаційні і матеріально
технічні ресурси.

Людина, що відпочиває і задоволення її запитів знаходять
ся в центрі виробничого процесу. Курортні послуги мають тро
їсте джерело: природні ресурси; створені ресурси; трудові ре
сурси. Міра цінності природних ресурсів ви значається їхньою 
унікальністю. Від того, наскільки унікальними властивостя
ми во лодіють природні чинники, наскільки суттєвий їхній ці
лющий вплив на організм людини, залежить ступінь зацікав
леності споживача. Ефективність ресур сів визначається харак
тером їхнього використання, тобто залежно від ме тодик і тех
нологій їхнього застосування. Курортний природноресурсний 
поте нціал регіону характеризується значними запасами і цілю
щими якостями муло вих лікувальних грязей, морських лима
нів, озер і інших лікувальних водосхо вищ; значними запасами 
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підземних мінеральних вод для питного і зовнішнього вико
ристання; просторими піщаними пляжами; береговими лінія
ми, побереж жям лиманів, озер, рік і водосховищ.

Попит на послуги санаторнокурортного підприємства пря
мо пропорційно залежить від потоку інформації, що надходить 
до споживачів, і від якості цієї інформації. Інформація пови
нна бути вичерпною, всеосяжною, доступною, має викликати 
інтерес потенційного клієнта та збуджувати намір відвідати ку
рорт. Достатня кількість інформації здатна звести до мінімуму 
чинник невизначеності послуг та ризику діяльності як для спо
живача, так і для продуцента.

Соціальне й економічне значення курортів у сучасній жит
тєдіяльності інформаційного суспільства важко переоцінити. 
В усьому світі санаторнокурортне лікування розцінюється як 
один із найбільш важливих засобів підтримки здоров’я насе
лення, а соціальноекономічне значення її розвитку детермі
нується тим, що:

– скорочуються видатки на медицину та різко зростає вар
тість медично го обслуговування населення;

– швидкими темпами відбувається старіння населення кра
їни та змен шення працездатних;

– регулюється рівень безробіття в регіонах, де розміщені 
санаторнокурортні підприємства;

– підвищується рівень життя населення курортнорек реа
ційних регіонів за рахунок надання платних послуг, реалізації 
продукції сільського господарст ва та місцевих промислів ту
ристам;

– збагачується культурний розвитку населення регіону;
– розширюється розвиток суміжних галузей економіки;
– різко зростає потреба в пропозиції екологічно чистого се

редовища: води, повітря, продуктів харчування та ін.
На території України знаходиться чимала кількість санато

ріїв та інших закладів, що забезпечують повний чи короткий 
цикл рекреації, діяльність яких ґрунтується на використанні 
природних ресурсів.

У діяльності санаторнокурортних закладів не менш важ
ливим природного чинника виступає особистісний фактор ви
робництва: фаховий рівень підготовки фахівцівлікарів та пер
соналу, що обслуговує; досвід роботи в галузі; рівень міжосо
бистісних комунікацій як всередині курортнорекреаційних 
підприємств, так і щодо гостей (курортників). 

Висновки. Отже, санаторнокурортна діяльність є відносно 
самостійним видом економічної діяльності, спрямованої на на
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дання послуг громадянам у процесі лікування, медичної реа
білітації та профілактики захворювань шляхом використання 
природних лікувальних ресурсів. Виступаючи як господарська 
діяльність, вона охоплює основні та допоміжні види діяльності 
з охорони здоров’я у спеціалізованих закладах.
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