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дарських підприємств, організаційно здійснює за-

міну власника і команди управлінського персоналу, 

що призводить до підвищення економічного росту 

в аграрній сфері виробництва. Великі об’єднання 

типу агрохолдинг є більш привабливим об’єктом 

для потенційних інвесторів та важливим соціаль-

ним ефектом в умовах чітко вираженої сезонності 

сільськогосподарського виробництва. Розвиток 

агроінтегрованих структур у поєднанні із дивер-

сифікацією дозволяє максимально ефективно ви-

користовувати робочу силу, підвищувати її якісну 

складову та рівень заробітної плати. Чим вище інди-

відуальні результати господарювання, можливість 

яких окреслюється юридичною і економічною обо-

собленістю, тим вища стійкість колективу.

Висновки. Інтеграція аграрного виробництва 

об’єктивно обумовлена рівнем розвитку вироб-

ничих сил і міжгалузевих відносин. У форматі 

суспільно-економічних процесів агроінтеграція 

є відповідною стадією розподілу праці організа-

ційно-економічних форм міжгалузевої взаємодії 

у забезпеченні підвищення ефективності сіль-

ськогосподарського виробництва. Необхідність 

і доцільність інтеграції агробізнесу обумовлена 

тим, що надається змога ефективно розподіляти 

ресурси між суб’єктами інтеграції, згладжувати 

сезонність аграрного виробництва та отримувати 

доходи від диверсифікації видів діяльності, про-

тистояти стихії ринкових відносин, підвищуючи 

конкурентоспроможність агробізнесу і тим самим 

спонукати до інвестиційної привабливості сіль-

ськогосподарське виробництво.
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Постановка проблеми. Сфера послуг є однією з 

основних галузей суспільного виробництва, яка 

досить швидко реагує на потреби і попит населен-

ня. Ринок послуг розглядається в єдності з товар-

ним ринком як один з його різновидів, що підко-

ряється загальним законам ринкової економіки. 

При цьому ринок послуг має низку особливостей, 

серед яких виокремлюють такі, як високий ди-

намізм, територіальна сегментація і локальний 

характер, висока швидкість обороту капіталу вна-

слідок короткого виробничого циклу, перева-

жання у виробництві послуг малих і середніх під-

приємств, особливості процесу надання послуг, 

пов’язані з особистим контактом виробника і 

споживача, індивідуальність і нестандартність на-

даваних послуг і технологій в багатьох галузях, не-
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визначеність результату у багатьох випадках при 

наданні послуг. У сучасних умовах господарюван-

ня все більше уваги приділяється управлінню під-

приємствами сфери послуг. Особливо актуальним 

є розроблення кола питань щодо управління та 

розвитку санаторно-курортних підприємств, які, 

будучи складовою сфери послуг України, опини-

лися в надзвичайно складних ринкових умовах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьо-

годні наукові дослідження розвитку сфери послуг 

суттєво розгалужені, особливо стосовно теорії та 

методології стратегічного управління, питань кон-

курентоспроможності сервісних структур. Осо-

бливої значимості набули праці закордонних уче-

них: Д. Аакера, Р. Акоффа, І. Ансоффа, М. Байєра, 

Р. Блекуелла, К. Боумена, М. Вебера, Дж. Грейсо-

на, К. О’делла, П. Друкера, Б. Кар лофа, У. Кінга, 

Т. Коно, Ф. Котлера та ін. Серед російських авторів 

необхідно відзначити наукові праці К. Вальтуха, 

Ю. Васильчука, Є. Вільховченка, В. Іноземцева, 

В. Маєвського, С. Наделя, Р. Цвильова та інших. 

Також вітчизняні науковці у своїх досліджен-

нях піднімали питання розвитку сфери послуг: 

В. Кифяк, Д. Стеченко, О. Амоша, В. Андрієнко, 

О. Власюк, А. Гальчинський, В. Геєць, Л. Демидо-

ва, О. Зернецька, В. Куценко, В. Маркова, В. Но-

вицький, Ю. Павленко, Н. Парфенцева та ін.

Мета статті — проаналізувати структуру 

рекреаційно-оздоровчої сфери та виявити про-

блемні питання управління підприємствами цієї 

сфери послуг.

Виклад основного матеріалу. Управління під-

приємствами сфери послуг і прийняття необхід-

них управлінських рішень вимагають наявності 

великого обсягу інформації в цій сфері.

Специфічною особливістю розвитку рекре-

аційно-оздоровчої сфери є придатність засто-

сування в ній різномасштабних організаційних 

форм, включаючи і мале підприємництво. Адже 

ці послуги включають не лише систему лікуван-

ня від різних хвороб засобами використання ці-

лющих природних факторів (лікувальних грязей, 

специфічних видів мінеральних вод, поєднання 

кліматичних чинників із ландшафтними) — влас-

не базисних ресурсів територій їх розміщення, а 

також сервісні, розважальні та туристично-пізна-

вальні послуги, що розширюють і збагачують ви-

користання базисних ресурсів рекреаційно-оздо-

ровчих територій.

Запорізька область розташована у південно-

східній частині України на півдні Східноєвропей-

ської рівнини на чорноземах степової зони. Окрім 

потужного промислово-енергетичного потенціа-

лу, вона має цінні природні та історико-культурні 

ресурси для сталого розвитку туристичної та ку-

рортно-рекреаційної сфери.

Особливо сприятливі соціально-економічні 

передумови має Бердянський курорт.

Основними природними лікувальними фак-

торами курорту є лікувальні грязі, які ефективно 

діють на всі основні функції організму: кровообіг, 

дихання, обмін речовин, відновлення кісткової тка-

нини, а також мінеральні води (бромні, йодні, хло-

рідо-натрієві, гідрокарбонатні), яким притаманна 

тонізуюча, протизапальна дія, стимулювання об-

міну речовин, функції ендокринних залоз, тонусу і 

рухової активності шлункового тракту, покращення 

діяльності серця тощо; до того ж тепле море, яке яв-

ляє собою великий природній інгаляторій, піщані 

пляжі. Сполучення південного сонця, приморсько-

степового клімату, насиченість повітря озоном, бро-

мом, йодом, хлоридами, різними солями і мікро-

елементами створили тут сприятливі курортологічні 

умови для функціонування санаторіїв, численних 

профілакторіїв, баз відпочинку та дитячих оздоров-

чих таборів [1, с. 241–243].

До складу інфраструктури рекреаційно-оздо-

ровчого комплексу Бердянського регіону входять 

галузі та такі види діяльності, які складають осно-

ву забезпечення функціонування цієї індустрії. У 

складі інфраструктури провідними є такі ланки: 

управлінська, комунально-побутова, транспортна, 

інформаційно-комунікативна, природно-охорон-

на, культурно-розважальна, громадське харчування.

До санаторно-курортної сфери належить 

«Приазовське відділення «Укрпрофздравниця», 

яке представлено чотирма санаторіями: «Лазур-

ний», «Бердянськ», «Приазов’я» та «Азов» на 

2808 ліжко-місць, і п’ятьма допоміжними філіями. 

Здрав ниця у своєму розпоряджені має потужну лі-

кувально-діагностичну базу, яка представлена за-

гально-курортною клініко-діагностичною лабара-

торією, що складається з клінічного, біохімічного 

та бактеріологічного відділень, кабінетами функці-

ональної діагностики, серцево-судинної і нервової 

систем, системи травлення, ультразвукового дослі-

дження, рентгенологічними кабінетами, функці-

ональною артрологією. Функціонує два басейни з 

мінеральною водою [2, с. 106–107].

Бердянська коса — унікальне творіння при-

роди, протяжність якої більше 23 кілометрів. На 

косі розташовані 40 баз відпочинку, пансіонатів 

на 6,0 тис. ліжко-місць, 17 дитячих оздоровчих та-

борів і спортивних закладів.

Одночасно санаторії, профілакторії, бази від-

починку і дитячі оздоровчі заклади можуть при-

йняти 14 тис. осіб, а за сезон — понад 80 тис. осіб.

Недивлячись на загальноукраїнську тенден-

цію до скорочення кількості санаторно-курорт-

них закладів, у Запорізькій області їх кількість 

постійно зростає, що проілюстровано на рис. 1. 

Також спостерігається тенденція до зменшення 

закладів, які не працюють за різними причинами. 

Проте кількість місць у цих закладах має тенден-

цію до скорочення. За останні 13 років їх кількість 

скоротилася на 3,9 тис.
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Рис. 1. Загальна чисельність санаторно-курортних і оздоровчих закладів та місць у них 

(джерело: розроблено автором на основі [3])

Виходячи з даних по Запорізькій області, 

отриманих у процесі розрахунку коефіцієнту ефек-

тивності використання ліжко-місць в оздоровчому 

закладі, можна помітити, що він зменшився з 0,672 

у 2010 р. до 0,312 у 2013 р., що відповідає загальній 

тенденцій по Україні в цілому (табл. 1). Кількість 

фактично проведених ліжко-днів (людино-днів) 

усіма оздоровленими у санаторно-курортних і 

оздоровчих закладах Запорізької області за останні 

чотири роки значно скоротилася, що відповідає за-

гальній тенденцій по Україні в цілому.

У Запорізькій області спостерігається змен-

шення кількості оздоровлених у санаторно-ку-

рортних закладах, ця тенденція співпадає із загаль-

ною тенденцією по Україні. Так, у 2010 р. кількість 

оздоровлених становила 208,408 тис. осіб, а на 

2013 р. їх кількість становить 149,787 тис. осіб.

За останні чотири роки середньооблікова чи-

сельність персоналу, зайнятого в санаторно-курорт-

них і оздоровчих закладах у Запорізькій області, ско-

ротилася на 1 087 осіб та становила 4 037 осіб у 2013 р.

Середня тривалість перебування оздоровле-

них у санаторно-курортних і оздоровчих закладах 

у Запорізькій області зросла за останні чотири 

роки з 10,1 у 2010 р. до 16,2 у 2013 р. Також зросли 

і фактичні витрати на один ліжко-день (людино-

день) перебування у госпрозрахункових санатор-

но-курортних і оздоровчих закладах, які працю-

вали у 2010–2013 рр., в середньому за 12 місяців з 

147 грн. у 2010 р. до 185,9 грн. у 2013 р.

Ефективність функціонування санаторно-

курортних та оздоровчих закладів можна розгля-

дати з кількох позицій: а) самого санаторно-ку-

рортного закладу; б) курортної зони або території, 

де розташований цей заклад; в) санаторно-ку-

рортного комплексу; г) споживачів санаторно-

курортних послуг.

Найважливішою є ефективна діяльність кон-

кретного закладу, оцінка якої розрахована у табл. 1.

Оскільки зменшується коефіцієнт ефектив-

ності функціонування оздоровчого закладу, то 

можливо стверджувати про поступове зниження 

ефективності його діяльності.

До основних факторів, які впливають на 

управлінську діяльність у рекреаційно-туристич-

них підприємствах, відносяться такі:

— загострення проблеми ресурсів економіч-

ного розвитку;

— жорстка конкуренція та боротьба за ринки 

збуту, за споживача;

— глобалізаційні та інтеграційні процеси;

— інноваційні процеси та підготовка іннова-

ційних менеджерів;

— соціально-економічні зміни у процесі сві-

тового господарства;

— процеси інтернаціоналізації національних 

економік;

— сучасні системи штучного інтелекту;

— сучасні експертні системи, які здатні об-

ґрунтувати логіку вибору рішень;
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Таблиця 1

Оцінка ефективності функціонування санаторно-курортного закладу (в середньому на один заклад) 

Показник Формула для розрахунку
Запорізька обл. Україна

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

Коефіцієнт ефективності 

фінансово-господарської 

діяльності оздоровчого 

закладу

Чистий прибуток / собівартість 

реалізації послуг
0,798 0,803 0,808 0,813 1,141 1,096 1,051 1,006

Коефіцієнт ефективності 

надання лікувально-

профілактичних 

та оздоровчих послуг 

санаторно-курортним 

закладом

Чисельність оздоровлених 

зі стійкими результатами 

лікування та реабілітації / 

чисельність споживачів 

санаторно-курортних послуг 

в окремому оздоровчому закладі

0,270 0,341 0,412 0,483 0,025 0,026 0,027 0,028

Коефіцієнт ефективності 

використання ліжко-

місць в оздоровчому 

закладі

Чисельність оздоровлених / 

(ліжко-міста  середній період 

тривалості оздоровлення) 

0,672 0,544 0,438 0,312 0,520 0,509 0,369 0,362

Коефіцієнт ефективності 

функціонування 

оздоровчого закладу
К

е.ф.озд.з.
 = 0,580 0,563 0,553 0,536 0,562 0,544 0,482 0,465

Джерело: розраховано автором на основі [3; 4; 5].

— необхідність стратегічного ринкового управ-

ління підприємствами;

— синергізм співробітництва бізнес-оди-

ниць, що може бути основою їх економічного си-

нергізму, тощо.

Основними проблемами управління рекре-

аційно-туристичними підприємствами на рівні 

держави є:

— мала кількість інвестицій для розвитку 

туристичної індустрії та незадовільні умови для 

збільшення кількості цих інвестицій;

— не дуже сприятливі умови розвитку рекре-

аційно-туристичних підприємств;

— проблеми з реєстрацією підприємств;

— бюрократичні процедури при отриманні 

дозволів, ліцензій суб’єктами підприємництва чи 

фізичними особами;

— недосконалість самої системи видачі до-

зволів, ліцензій; низький рівень економічної сво-

боди у нашій державі загалом;

— тінізація економіки;

— велика кількість податків, платежів, зборів, 

які сплачують суб’єкти підприємництва за право 

здійснювати комерційну діяльність;

— інтенсивна конкуренція;

— дуже велика кількість органів контролю;

— недостатньо добре організована система 

з підготовки та перепідготовки підприємців, які 

розпочали власну справу та постійно потребують 

оновлених знань;

— інфляційні процеси;

— коливання вітчизняної грошової одиниці 

щодо долара чи євро;

— низька купівельна спроможність населення;

— вплив економічної кризи;

— політичні фактори;

— невідповідність транспортної структури 

вимогам західних та вітчизняних туристів;

— низька якість місцевого наземного та повітря-

ного сполучення при високих тарифах на ці послуги;

— низький рівень сервісних послуг при авто-

дорогах та транспортних магістралях тощо.

До проблем управління на галузевому рівні, 

які впливають на діяльність рекреаційно-турис-

тичних підприємств, належать:

— зношення матеріально-технічної бази ре-

креаційно-туристичних підприємств;

— нестача власних коштів для відкриття влас-

ної справи;

— високі процентні ставки для придбання 

кредитних ресурсів підприємцями;

— невеликі обсяги реалізації турпослуг, тур-

продуктів;

— незначна кількість потенційних спожива-

чів, які можуть придбати турпослуги, турпродукти;

— недобросовісна конкуренція між деякими 

учасниками туристичного ринку;

— не повною мірою досліджені смаки та упо-

добання споживачів рекреаційно-туристичних 

підприємств, зокрема зарубіжних споживачів;

— низький рівень сервісу в рекреаційно-ту-

ристичних підприємствах;

— проблема безпеки відпочиваючих;

— недостатньо змістовна організація дозвілля 

туристів;

— сезонність;

— недостатній рівень супутніх сервісних послуг;

— високий рівень безробіття населення, що 

знижує реальну купівельну спроможність спожи-

вачів турпослуг, турпродуктів;

— низька індивідуалізація відносин між під-

приємствами туристичної сфери та споживачами 
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після отримання ними турпослуг чи придбання 

турпродуктів;

— недостатній розвиток транспортної інф-

раструктури, що впливає на якість турпослуг, 

турпродуктів;

— зміна (в часовому періоді) смаків та уподо-

бань споживачів;

— відсутність пропозицій на туристичний 

ринок ексклюзивних турів, які перевершать очі-

кування споживачів турпослуг;

— організаційна культура рекреаційно-ту-

ристичного підприємства;

— імідж рекреаційно-туристичного підпри-

ємства;

— морально-психологічний клімат колективу 

рекреаційно-туристичного підприємства;

— ефективність проведених маркетингових 

досліджень у діяльності рекреаційно-туристичних 

підприємств;

— облік, швидка та ефективна реакція ре-

креаційно-туристичного підприємства на скарги 

споживачів, а також об’єктивна оцінка рівня за-

доволення споживачів;

— управління відносинами з покупцями;

— проблема менеджменту якості рекреацій-

но-туристичних підприємств;

— мотивація власного персоналу рекреацій-

но-туристичних підприємств, а також мотивація 

посередників до високоефективної праці.

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Таким чином, до основних причин появи негатив-

них факторів впливу на управління рекреаційно-

туристичними підприємствами відносяться такі: 

калькуляція на тури, яка увібрала в себе надто висо-

кі ціни; зростання цін на митні послуги, на послуги 

з розміщення, що не завжди відповідало якості цих 

послуг; основна мета діяльності рекреаційно-турис-

тичних підприємств — власна вигода — не поєд-

нана з метою розвитку галузі загалом чи збільшен-

ням валових надходжень; виїзний туризм в Україні 

фактично став функцією створення додаткових ро-

бочих місць та зростання рівня зайнятості в інших 

країнах, що повинно бути навпаки; зовнішньоеко-

номічна діяльність нашої держави не повною мірою 

забезпечує ефективну взаємодію з міжнародним се-

редовищем та спроможністю запропонувати на зо-

внішній ринок зарубіжним туристам конкурентний 

турпродукт. Важливою причиною появи несприят-

ливих факторів впливу на управління та розвиток 

туристичних підприємств є низька якість турпослуг, 

які входять до складу турпродуктів, та їх невідповід-

ність вимогам зарубіжних туристів тощо.

Специфічними функціями управління у під-

приємствах рекреаційно-туристичної сфери є 

такі: підготовка та прийняття рішень, коорди-

нація виконання рішення з організації спільної 

взаємодії інших учасників туристичного ринку, 

які задіяні до надання певних рекреаційно-ту-

ристичних послуг щодо певного ексклюзивно-

го турпродукту; контроль за процесом надання 

турпослуг; контроль за виконанням прийнятих 

рішень; виконання рішень тощо.
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