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ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ЦІН НА ПОСЛУГИ ПІДПРИЄМСТВ  
САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ СФЕРИ

Анотація. У статті проведено аналіз концептуальних основ ринкового механізму ціноутворення у са-
наторно-курортній сфері та виявлено динаміку зміни цін на туристично-рекреаційні послуги в залежності 
від сезонності.
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Summary. In the article the analysis of conceptual bases of market mechanism of pricing is conducted in the 
field of sanatorium-resort and the dynamics of price change is educed on tourist-recreational services depending on a 
season.
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виступає каталізатором соціально-економічного 
розвитку. Звідси випливає важливість досліджен-
ня як загальних теоретичних аспектів системи 
цін, так і специфіки ринкового механізму форму-
вання ціни на туристично-рекреаційному ринку.

Аналіз досліджень і публікацій. Питання управ-
ління ціновою політикою організацій досліджува-
лися в роботах багатьох учених. Серед зарубіжних 
економістів значний вклад в теорію ціноутворен-
ня внесли А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс, Джоуль. 
М. Кейнс, П. Самуельсон, Ф. Котлер, А. К. Друрі, 
Дж. Э. Долан, К. Р. Макконнелл, С. Брю, А. Мар-
шалл, К. Монро, М. Портер та ін. Основи системи 
ринкового ціноутворення закладалися в роботах 
сучасних вчених, серед яких В. В. Герасименко, 
В. І. Дорошев, Т. Г. Євдокимова, В. Є. Єсипов, 
В. Г. Князєв, І. В. Липсиць, Є. І. Пунін, В. Н. Слє-
пов, В. М. Тарасевич, Е. А. Уткін, А. Н. Цацулін, 
Г. Н. Чубаков.

В індустрії гостинності і туризму значна увага 
управлінню ціноутворенням приділена в роботах 
В. І. Азара, Н. В. Буторового, В. Ю. Воронячого, 
В. Г. Гуляєва, E. Л. Драчевого, А. П. Дуровича, 
Д. К. Ісмаєва, Г. А. Коропової, Н. К. Моісєєвої, 
М. А. Морозова, Т. П. Несторенко, Р. Ю. По-
пової, Н. В. Чорненької, А. Д. Чудновського, 
Л. О. Шкварчук.

У той же час, навіть в роботах вказаних авто-
рів, питання формування цінової політики під-
приємств санаторно-курортної сфери більшою 
мірою розкриті на зарубіжних прикладах і досвіді, 
який недостатньо адаптований до умов україн-
ського сьогодення. Ще більшою мірою цей не-
долік відноситься до об’єкта нашого вивчення — 
організацій санаторно-курортного комплексу, які 
взагалі не мають прямих західних аналогів.

Постановка проблеми. На багатьох ринках 
ціна була й залишається одним із найважливі-
ших критеріїв прийняття споживчих рішень. Це 
властиво для держав з невисоким рівнем життя, 
до яких належить й Україна. Перед багатьма укра-
їнськими підприємствами постає актуальне пи-
тання вибору механізму визначення оптимальних 
параметрів своєї діяльності, за яких вони змогли 
б отримувати максимальний прибуток. Резуль-
тати діяльності підприємств багато в чому зале-
жать від параметрів діяльності постачальників та 
підприємств-споживачів. Механізм формування 
ринкових відносин між суб’єктами туристично-
го ринку суттєво впливає на регулювання про-
порцій у суспільному виробництві. Тому перед 
туристично-рекреаційними підприємствами по-
стає питання визначення ціни на свої послуги, 
оскільки від неї залежать комерційні результа-
ти. Ступінь впливу фактора «ціна» на прийнят-
тя споживачами рішення щодо купівлі товару чи 
послуги посилюється в умовах фінансової та по-
літичної кризи, яка охопила Україну у 2014 р., а 
також унаслідок нестабільності, мінливості рин-
кової кон’юнктури, динамічності зовнішнього 
середовища, загострення конкурентної боротьби. 
Тому від вибору стратегії ціноутворення значною 
мірою залежать результати діяльності українських 
підприємств багатьох галузей і сфер, в тому числі і 
підприємств санаторно-курортної сфери.

У багатьох країнах туризм відіграє помітну роль 
у формуванні валового національного продукту, 
створенні додаткових робочих міць, активізації зо-
внішньоторговельного балансу. Він робить вели-
чезний вплив на такі ключові галузі економіки, як 
транспорт і зв’язок, будівництво, сільське господар-
ство, виробництво товарів народного вжитку, тобто 
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Мета дослідження полягає в аналізі процессу 
ціноутворення на послуги підприємств санатор-
но-курортної сфери та дослідженні динаміки змі-
ни цін в період міжсезоння.

Виклад основного матеріалу. Туризм останні-
ми роками перетворився на сектор економіки, що 
найбільш швидко зростає та прогресує. За даними 
World Travel & Tourism Council (WTTC), на ньо-
го припадає більше 9 % світового внутрішнього 
продукту, 120 мільйонів місць прямої і 125 міль-
йонів місць непрямої зайнятості, а обіг досягає 6 
мільярдів доларів. Україна серед інших світових 
туристських гігантів виглядає досить скромно і 
займає тільки 63 місце зі 140 країн. У той же час 
наша країна має в розпорядженні величезний 
туристський потенціал і доки явно недостатньо 
його використовує.

Провідне місце за кількістю туристів і кіль-
кістю об’єктів розміщення серед інших регіонів 
займає Західна і Південна Україна.

На підприємствах санаторно-курортної сфе-
ри України ще слабо розвинутий сервіс послуг в 
період міжсезоння, особливо це стосується Пів-
нічно-Приазовського регіону. У цей період при-
родні умови не дають змоги отримати літній 
ефект від діяльності санаторно-курортних закла-
дів, бо найбільш вагомим ресурсом для відпочин-
ку і частково оздоровлення виступає море. Але ж, 
крім моря, існують ще природні лікувальні фак-
тори — мінеральні води, сульфідно-ілові грязі, 
розташовані у цій місцевості, які можливо вико-
ристовувати для здійснення санаторно-курортної 
реабілітації, лікування, профілактики та оздоров-
лення громадян не тільки у літній, а і в осінньо-
зимовий період. Аналіз запропонованих послуг 
у випадку діяльності баз відпочинку і санаторіїв 
у період міжсезоння дає можливість стверджува-
ти, що спектр додаткових послуг є дуже вузьким. 
Цінової диференціації на них практично не існує. 
Так, за даними результатів діяльності санаторіїв — 
структурних підрозділів ЗАТ «Приазовкурорт» 
м. Бердянска за 2000–2014 рр., ціна на путівки 
у період міжсезоння була не меншою за 90 % від 
ціни у літній період. А це все негативно впливає 
на рівень попиту та результати існування санато-
ріїв не тільки в осінньо-зимовий період, а і за весь 
звітний період взагалі [1].

Головним чинником ціноутворювання є ви-
трати, які визначають мінімальний рівень цін, 
нижче від якого ці ціни не можуть опускатися на 
тривалий час. Максимальний рівень цін визна-
чають попит і пропозиція відповідного товару на 
ринку. Перераховані фактори — витрати, попит і 
конкуренція взаємосуперечливі. Успішна цінова 
політика дає змогу віднайти узгодження еконо-
мічних інтересів суб’єктів ринкових відносин. 
Під час визначення тарифів потрібно насамперед 
брати до уваги:

— собівартість номерів і санаторних послуг 
загалом;

— інвестиції, які надійшли, або план їхнього 
надходження;

— тенденції та ситуацію, що склалися на 
основних цільових ринках;

— норми прибутку й повернення витрат на 
вкладений капітал;

— пропозиції та реальний попит на цільовому 
ринку в певний час;

— можливості конкурентів, наявність у міс-
цевості інших закладів санаторно-курортної сфе-
ри;

— якість обслуговування та можливості його 
вдосконалення.

В основу ціни санаторно-курортного госпо-
дарства, згідно з вітчизняним досвідом, покладе-
но її повну собівартість. Так, повна собівартість 
послуги розміщення у номері відповідної кате-
горії охоплює сукупність трудових, матеріальних 
і фінансових витрат, відображених у грошовій 
формі в розрахунку на одиницю послуг. Вона від-
дзеркалює техніко-організаційний рівень експлу-
атаційної діяльності санаторію, пов’язаної з ви-
робництвом і реалізацією послуг [2, c. 132].

У загальному виді у структурі ціни виокрем-
люють дві її основні складові:

 Ц = В + П,  (1)

де В — витратна частина ціни; П — прибуткова 
частина ціни.

Перша частина ціни характеризує всі витрати 
підприємства в процесі виробництва та реалізації 
продукції на ринку. Вона являє собою прогнозну 
собівартість одиниці турпродукту, що реалізуєть-
ся на ринку. Прибуткова частина визначає такий 
рівень прибутку в ціні, що забезпечує необхідну 
перспективу розвитку підприємства [3, с. 49].

Для подальшого управління ціною застосову-
ють сукупність маркетингових методів і стратегій, 
зокрема щодо витратного підходу розрізняють — 
метод «витрати плюс», метод встановлення ціни 
на основі забезпечення цільового прибутку й без-
збитковості підприємства, а що стосується рин-
кового підходу — метод, орієнтований на ринок 
і вивчення пропозиції, метод корисності санатор-
но-курортного продукту, а також метод питомих 
показників, метод експертних оцінок та багато ін. 
(рис. 1).

В. Л. Корінєв вважає, що в умовах прямого 
маркетингу ціна складається з прогнозного рів-
ня повної собівартості одиниці турпослуги (С

пр
), 

планового прибутку в ціні (П
пл

) та встановле-
них підприємством надбавок (знижок) до ціни 
(±ΣΔЦ). Згідно з Положенням (стандартом) бух-
галтерського обліку «Звіт про фінансові резуль-
тати» ця ціна збільшується на величину податку 
на додану вартість (ПДВ

 
), акцизного збору (А) та 
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Рис. 1. Оптимальна система ціноутворення на послуги підприємств санаторно-курортної сфери [5, с. 8]

інших відрахувань з доходу (ΣВ
дох

). Тоді прогноз-
ний рівень ціни, за якою підприємство планує ре-
алізувати свій продукт безпосередньо споживачу, 
визначається за формулою [4, с. 101]:

 Ц
пр

 
(уд)

 = (С
пр 

+ П
пл 

± ∑ΔЦ) × 

 × (1+ПДВ /100+А /100+∑В
дх 

/100).  (2)

Ціни на санаторно-курортні послуги включа-
ють такі основні складові:

— ціна «нетто», у тому числі: вартість окре-
мих видів послуг (транспортні перевезення, роз-
міщення, харчування, екскурсійне обслуговуван-
ня, страхування та ін.), що склалася у конкретних 
виробників послуг; непрямі податки на окремі 
види послуг (універсальні та специфічні акцизи, 
місцеві збори);

— доход (маржа) підприємства, який поді-
ляється на: поточні витрати на розробку екскур-
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сійних программ; комісійна винагорода на ко-
ристь турагента та інших посередників, які беруть 
участь в реалізації путівок; сезонні та інші комер-
ційні знижки для окремих туристів та туристських 
груп [6, с. 31].

Отже, розглянувши теоретичні напрацюван-
ня щодо структури ціни, тепер дослідимо рівень 
та динаміку цін на санаторно-курортні послуги 
м. Бердянськ.

Курортна сфера у всі часи відігравала важливу 
роль в економіці Бердянська. У останні ж 20 років 
її роль з кожним роком зростає і стає пріоритетною 
на шляху підвищення економічної безпеки м. Бер-
дянськ. Цьому сприяв прийнятий 11.01.2005 р. За-
кон України, який надає природним територіям 

м. Бердянськ статус курорту державного значення. 
Станом на початок 2006 р. в місті функціонувало 
76 санаторно-курортних і оздоровчих закладів, у 
курортному ж сезоні 2013 року функціонувало вже 
102 санаторно-курортних і оздоровчих установи. 
Думки відносно підсумків минулого сезону можуть 
бути різними. Проте що стосується організованих 
відпочивальників, тобто що побували в санаторіях 
і на базах відпочинку, є цілком конкретні цифри. І 
ці цифри говорять про те, що кількість організова-
них відпочивальників з кожним роком росте. І се-
зон 2013 не став виключенням. За 9 місяців цього 
року у Бердянську організовано оздоровилося 75,8 
тис. осіб, це на 3 528 осіб більше, ніж за аналогіч-
ний період 2012 р. (рис. 2).

Рис. 2. Кількість відпочивальників у санаторно-курортних закладах міста Бердянськ у 2011–2013 рр.

Відповідно зросли і надходження до бюдже-
ту. Станом на 1 жовтня в міську казну поступило 
360 тис. грн. туристичного збору, що майже на 
70 тис. грн. більше надходжень курортного збору 
за 9 місяців минулого року.

Проте ріст кількості відпочивальників від-
бувається більш високими темпами, ніж ріст по-
казників фінансових результатів діяльності цих 
підприємств.

На цільовий фонд міської ради від оздоров-
чих установ поступило в 2013 році 140 тис. грн.

Дитячими установами оздоровлення і відпо-
чинку було оздоровлено 104 дитини пільгової ка-
тегорії на суму 370 тис. грн. [7].

Найбільшим закладом з підприємств сана-
торно-курортної сфери, які розташовані на те-
риторії м. Бердянськ, є ЗАТ «Приазовкурорт», до 
якого входять санаторії «Бердянськ» (об’єднаний 
із санаторієм «Азoв») і «Лазурний» (об’єднаний із 
санаторієм «Приазов’я»), що здійснюють роботу з 
надання курортних рекреаційних послуг на тери-
торії Бердянська.

Лікування в санаторіях Бердянська унікально 
тим, що тут в комплексі представлені ті багатства, 
якими знамениті курорти гордяться окремо: тепле 
море Бердянська, лікувальні мулові грязі, міне-
ральні води і степовий клімат.

Незалежно від вибраного методу ціноутво-
рення, кожен із санаторіїв стикається із такою 
проблемою, як попит на путівки у різні сезони. 
Для цього у санаторно-курортній сфері викорис-
товують цінову дискримінацію в залежності від 
сезонності, яку кожне санаторно-курортне під-
приємство визначає самостійно і поділяє на три-
чотири періоди, що наочно можна побачити на 
прикладі санаторіїв «Бердянськ» та «Лазурний» 
(табл. 1).

Як бачимо, санаторій «Бердянськ» працює ці-
лий рік на відміну від cанаторія «Лазурний». Таким 
чином, цілорічне існування санаторно-курортно-
го закладу «Бердянськ» дає можливість не тільки 
отримати економічний результат, а й досягти від-
повідного соціального ефекту, оскільки у цьому 
випадку є можливість обслуговувати не тільки за-
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можних клієнтів, а і соціально незахищені верстви 
населення, тим самим забезпечити високий сту-
пень економічної безпеки ЗАТ «Приазовкурорт» за 
рахунок диверсифікації покупців. Тому необхідно 
визначити оптимальну структуру споживачів та 
розробити комплекс заходів з удосконалення про-
цесу ціноутворення на різні види санаторно-ку-
рортних послуг в залежності від сезонності, оскіль-
ки заклади санаторно-курортної сфери належать 
до «багатономенклатурного» виробництва, що 
надають як різні види послуг (проживання, харчу-
вання, лікування), так і різні модифікації однієї і 
тієї ж послуги (проживання з різним рівнем ком-
фортності). Визначаючи стратегію ціноутворення 
закладів санаторно-курортної сфери, необхідно 
враховувати широкий спектр нелінійних схем ці-
ноутворення, зокрема «пакетне» та «комплектне» 
ціноутворення (табл. 2.)

Політика ціноутворення, сприяючи збільшен-
ню обсягу наданих послуг одного варіанта прожи-
вання, може скоротити рівень заповнюваності но-
мерів інших категорій цього ж санаторію. Іншими 
словами, якщо постійні витрати можуть бути розпо-
ділені серед більшої кількості модифікацій послуги 
«проживання», то прибутковість санаторію зростає. 
Це дає змогу зробити висновок, що санаторію необ-
хідно побудувати свою діяльність як продаж своїх 
унікальних виробничих потужностей, а не як про-
даж тієї або іншої послуги [8, с. 294].

Висновки і пропозиції. Таким чином в період 
міжсезоння доцільно використовувати практику 
перехресного фінансування, яка заключається у 
використанні прибутку, отриманого у літній пері-
од часу, для часткової підтримки діяльності в зи-
мовому періоді, а також ціноутворення з урахуван-
ням пікового заповнення. Дискримінація другого 

Таблиця 1
Номерний фонд та ціни ЗАТ «Приазовкурорт» СЕЗОН-2014 (складено автором за даними ЗАТ «Приазовкурорт»)

Категорія номеру
Кіл-сть місць 

в номері
Вартість проживання, харчування та лікування  

з однієї людини на добу

1.01–24.05.14 25.05–24.06.14 25.06.–30.09.14 1.10–31.12.14

С
ан

ат
ор

ій
 «

Б
ер

дя
н

сь
к»Стандарт 1-кімнатний 

(ТУД) 
1 477 497 519 477

2 408 428 448 408

1-кімнатний поліпшений 
(телевізор, холодильник, 
ТУД) 

1 499 514 539 499

2 423 443 462 423

2-кімнатний поліпшений 
(телевізор, холодиль-
ник, кондиціонер, ТУД, 
ванна) 2 541 572 591 541

1.05–24.06.14 25.06–31.08.14 1.09–31.10.14

С
ан

ат
ор

ій
 «

Л
аз

ур
н

и
й

»

Стандарт 1-кімнатний 
(ТУД) 

1 366 378 366

2 343 353 343

1-кімнатний поліпшений 
(телевізор, холодильник, 
ТУД) 

1 414 426 414

2 397 408 397

2-кімнатний поліпшений 
(телевізор, холодиль-
ник, кондиціонер, ТУД, 
ванна) 2 432 437 432

Таблиця 2.
Принципи формування цін на послуги закладів санаторно-курортної сфери

Стратегія  
ціноутворення

Назва послуг Високий 
сезон

Низький 
сезон

Чисте комплектування Комплект «проживання + харчування + лікування + до-
даткові послуги (програми нехірургічного коригування 
фігури, зняття втоми, омолодження шкіри тощо) »

+ -

Змішане комплекту-
вання

Комплект «Лікування + додаткові послуги» - +

Проживання, харчування, лікування, додаткові послуги 
(усі послуги продаються незалежно одна від одної) 

- +

Пакетування Пакет «харчування + лікування» - +

Цінова дискримінація

За обсягами продажів - +

За рівнем комфорту проживання + +

За якістю харчування + +
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роду більш необхідна для періоду міжсезоння, ніж 
для пікового періоду. Бо залучати клієнтів опто-
вими знижками влітку не є доцільним, оскільки 
у цьому разі втрачається потенційно можливий 
прибуток. Як додатковий варіант можливості за-
повнення ліжкового фонду у осінньо-зимовий 
період слід розглянути двоетапну оплату, яка пе-
редбачає два рівня: по-перше, це плата за доступ 
до послуги, по-друге — плата за її використання. 
Таким чином клієнти обов’язково оплатять тільки 
проживання, а інші послуги обиратимуть залежно 
від своїх фінансових можливостей.

І найголовніше, на нашу думку для того щоб 
збільшити економічні результати діяльності сана-
торіїв не тільки у період міжсезоння, а й за цілий 
рік, необхідно:

— розширити та урізноманітнити спектр до-
даткових послуг;

— як можна ширше використовувати дифе-
ренційований підхід до процесу ціноутворення 
для всіх видів послуг;

— частину прибутку, отриманого у період піку 
попиту, вкладати у банк, а потім використовувати 
як засіб тимчасової допомоги у діяльності в період 
міжсезоння.
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УДК 339.138 Т. І. Компанієць

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕКЛАМИ  
ЯК ІНСТРУМЕНТУ УСПІШНОГО ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ

Анотація. У статті досліджено сутність поняття реклами, а також технології психологічного впли-
ву, що застосовуються для збільшення купівельної спроможності.

Ключові слова: реклама, психологія реклами, нейромаркетинг, аромамаркетинг, Product placement, не-
йролінгвістичне програмування.

Summary. In the article the essence of the concept of advertising as well as the psychological impact of the technol-
ogy used to increase purchasing power.

Key words: аdvertising, psychology of advertising, neyromarketynh, Aromamarketing, Product placement, neu-
rolinguistic programming.

© Т. І. Компанієць, 2015

Постановка проблеми. Реклама є однією зі 
складових маркетингу. Популярність товарів на 
ринку, обсяг продажу, імідж підприємства багато 
в чому залежать від ефективності реклами. Тому 
рекламі приділяється така велика увага з боку ви-

робників та учасників каналу збуту. У літературі 
існує багато підходів до визначення поняття рекла-
ми. «Рекламуванням є будь-яка оплачена форма 
неособистого представлення групі людей фактів 
про товари, послуги або ідеї». Реклама — це по-
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