
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

125www.economy.in.ua

ВСТУП
Достатньо потужний потенціал

розвитку курортно"оздоровчих тери"
торій дотепер не вдається задіяти з на"
лежною ефективністю і забезпечити
високу якість курортно"оздоровчих
послуг при зростаючих темпах і обсяг
санаторно"курортного оздоровлення.
Причин цього декілька, і стосуються
вони наступних моментів. Не виробле"
но чіткої державної політики та стра"
тегії розвитку курортно"оздоровчих
територій. Не отримали правового і
нормативного врегулювання ряд пи"
тань, що стосуються функціонування
курортно"оздоровчих територій, у
тому числі роздержавлення нерента"
бельних і непрацюючих санаторно"ку"
рортних закладів, порядок оголошен"
ня природних територій курортами
державного і місцевого значення, рац"
іонального використання і охорони
природних лікувальних ресурсів, залу"
чення інвестицій у розвиток курортно"
оздоровчих територій, управління соц"
іально"економічними процесами роз"
витку курортно"оздоровчих територій
на регіональному і місцевому рівнях
тощо. Відсутні ефективні економічні
механізми раціонального використан"
ня, охорони і відтворення природних
лікувальних ресурсів, комплексного
розвитку курортно"оздоровчих тери"
торій. Не сформована єдина інформа"
ційна система (банк даних) щодо ку"
рортів, найважливіших показників їх
розвитку, інвестиційних пропозицій,
конкурентного середовища, інновацій"
них проектів, стратегій просування ку"
рортного продукту на ринки курортних
послуг тощо. Відсутні уніфіковані меха"
нізми акредитації та сертифікації зак"
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ладів інфраструктури курортів, еколо"
гічної сертифікації природних ліку"
вальних ресурсів, сертифікації відпо"
відності курортних послуг, атестації
спеціалістів курортної справи. Відсут"
ня управлінська вертикаль у курортно"
рекреаційній сфері, не створена єдина
система управління курортно"рекреа"
ційним комплексом.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Запропонувати концепцію розвит"

ку курортно"оздоровчої сфери в Ук"
раїні в системі державного управління.

РЕЗУЛЬТАТИ
Дослідженню проблем курортно"

рекреаційної сфери та територіальних
рекреаційних комплексів і систем при"
свячені праці відомих українських і за"
рубіжних вчених: М.М. Амірханова,
О.І. Амоші, М.В. Багрова, О.О.Бей"
дика, Ю.О. Ведєніна, В.І. Гетьмана,
Л.С. Гринів, П.В. Гудзя, М.І. Долішньо"
го, В.К. Євдокименка, О.В. Живиць"
кого, В.С. Кравціва, В.К. Мамутова,
М.С. Мироненка, Н.Ю. Недашківської,
В.С. Преображенського, М.Ф. Реймер"
са, В.П. Руденка, І.Т. Твердохлєбова,
С.В. Трохимчука, О.І. Шаблія та ін.

Фактичне двовладдя в управлінні
курортами зумовлює відсутність чіткої
і виваженої державної політики, а та"
кож ускладнює вироблення перспек"
тивної та дієвої стратегії розвитку ку"
рортно"рекреаційної сфери і успішну її
реалізацію. На даний момент держав"
не управління курортно"рекреаційною
сферою здійснюється по лінії Міністер"
ства охорони здоров'я України та Дер"
жавною туристичною адміністрацією.
На обласному рівні — це відповідні

відділи в структурі управління охоро"
ни здоров'я та управління курортів і
туризму облдержадміністрацій.

Подвійне підпорядкування курор"
тно"рекреаційної сфери спричинило
дублювання ряду функцій виконавчих
структур і, як результат, — появи двох
концепцій, що стосуються розвитку са"
наторно"курортної галузі й курортів:
Концепції розвитку санаторно"курор"
тної галузі (схвалена розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 23
квітня 2003 р. №231"р) та Концепції
розвитку українських курортів (про"
ект). У багатьох питаннях вони дублю"
ють одна одну, але, що прикріше, у пер"
спективі, цілком імовірно, матимемо дві
програми з розвитку курортів.

За такого стану справ буде надзви"
чайно складно, якщо взагалі можливо,
досягти зкоординованості й злагодже"
ності дій різних гілок виконавчої влади
щодо досягнення спільної мети — роз"
витку курортно"оздоровчих територій
і забезпечення високих стандартів ку"
рортних послуг з поліпшення стану
здоров'я, продовження тривалості
життя та періоду активного довголіття
населення.

Зрештою, за існуючих концепту"
альних підходів до санаторно"курорт"
ного оздоровлення населення, за яки"
ми курортно"оздоровчий процес розг"
лядається відособлено від курортно"
оздоровчої території, стратегії розвит"
ку санаторно"курортної галузі та ку"
рортно"оздоровчої території — не уз"
годжуються і в перспективі таке узгод"
ження не передбачається.

Курортники прибувають на курорт
не лише і винятково задля лікування,
але й з метою відпочинку, цікавого про"
ведення вільного часу, покращання
психоемоційного стану і загального са"
мопочуття відповідно до індивідуаль"
них інтересів і уподобань. Цей комп"
лекс послуг формується закладами
інших сфер, галузей (мистецькі, куль"
турні і спортивні заклади, історичні й
культурні цінності, пам'ятки архітекту"
ри і мистецтва, садово"паркового мис"
тецтва, парки та інші зони відпочинку,
ігри і розваги, ресторани і бари тощо).
Умови перебування і комфортність за"
безпечуються належним функціону"
ванням комунального господарства
(водо", газо", електро", теплопостачан"
ня, санітарний стан території), засоба"
ми розміщення, зв'язку, транспорту,
побутових служб тощо.

За даних обставин розробка про"
гнозів і планів розвитку санаторно"ку"
рортного оздоровлення без урахуван"
ня перспектив розвитку територіально"
господарського комплексу курортно"
оздоровчої території та їх взаємної уз"
годженості та інтеграції не забезпечу"
ватиме бажаного прогнозованого рівня
розвитку курортного оздоровлення.
Тільки комплексний підхід у процесі
розробки стратегії та програмних по"
ложень розвитку санаторно"курортної
сфери дасть можливість проведення
кардинальних змін, з метою забезпечен"
ня реформування галузі й розвитку ку"
рортно"оздоровчої території.

Доцільно поєднати ці два завдання
в єдиному стратегічному документі —
Концепції розвитку курортно"оздоров"
чих територій. Вважаємо, що дана кон"
цепція має базуватися на наступних
постулатах:
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1. Поглибленому і розширеному
трактуванні суті стійкого розвитку че"
рез доповнення його соціогуманітарни"
ми та соціомедичними складовими.

2. Представленні курортно"оздо"
ровчої території як структури, яка
складається із курортно"оздоровчої
екосоціосистеми і сукупності виробни"
чих та інфраструктурних галузей.

3. Ієрархічності структури курор"
тно"оздоровчої території, де розвиток
виробничих та інфраструктурних галу"
зей підпорядковується законам розвит"
ку курортно"оздоровчої екосоціосис"
теми.

4. Платності природокористуван"
ня.

5. Комплексності розвитку курор"
тно"оздоровчої території.

6. Дії закону порівняльних переваг
при формуванні стратегії розвитку ку"
рортно"оздоровчої території.

7. Використанні назви курорту як
бренду на ринку курортно"оздоровчих
послуг. Бренд передбачає (відображає)
рівень і структуру курортних послуг
(його розширений стандарт), комплек"
сний курортно"оздоровчий продукт, за
ним вгадуються характерні особливості
і переваги курорту. Це — візитна карт"
ка курорту.

Відповідно до загальних моментів
концепція повинна відображати стра"
тегічні орієнтири розвитку курортно"
оздоровчої території та засоби для їх
досягнення.

Концепція розвитку курортно"оз"
доровчих територій спрямована на ре"
алізацію прав громадян на охорону здо"
ров'я, медичну допомогу, відпочинок,
безпечне для життя і здоров'я довкіл"
ля, збереження генофонду нації, забез"
печення розвитку курортів і курортних
місцевостей, розвитку їх територіаль"
них громад.

Необхідність окреслення основних
напрямів розвитку курортно"оздоров"
чих територій в Україні зумовлена на"
ступними обставинами: об'єктивною
необхідністю переходу на засади роз"
витку; зниженням рівня здоров'я насе"
лення, депопуляційними процесами в
суспільстві; низькою економічною
ефективністю використання наявного
потенціалу природних лікувальних ре"
сурсів, санаторно"курортних і відпо"
чинкових закладів; незабезпеченням
комплексного використання курортно"
оздоровчих територій; низьким рівнем
курортно"оздоровчих послуг; відсут"
ністю сучасної інфраструктури; не"
ефективним маркетингом та низьким
рівнем менеджменту, кадровою не"
відповідністю; відсутністю уніфікова"
них механізмів акредитації та сертифі"
кації санаторно"курортних закладів та
об'єктів інфраструктури, стандарти"
зації курортно"оздоровчих послуг;
відсутністю управлінської вертикалі в
курортно"рекреаційній сфері; недоско"
налістю правового регулювання в сфері
управління соціально"економічними
процесами розвитку курортно"оздо"
ровчих територій на регіональному та
місцевому рівнях; недосконалою і не"
розвиненою законодавчо"правовою ба"
зою.

Стратегічною метою державної
політики у сфері розвитку курортно"
оздоровчих територій є створення умов
для зміцнення здоров'я населення, про"
довження тривалості життя та періоду

активного довголіття, збереження ге"
нофонду нації за одночасного росту
добробуту та розвитку територіальної
громади курорту, зі збереженням висо"
ких екологічних стандартів довкілля на
основі використання природних ліку"
вальних ресурсів і природних територій
курортів. Це потребуватиме створення
розгалуженої мережі комфортабель"
них різнопрофільних курортів, забез"
печення високоефективного оздоров"
чого лікування і відпочинку різних груп
населення (їх максимальної кількості),
гарантування державної підтримки і
здійснення протекціоністської політи"
ки.

У відповідності з основними фун"
кціональними цілями курортно"оздо"
ровчих територій — лікуванням і оздо"
ровленням людей — формування умов
їх розвитку має узгоджувати завдання
оздоровлення максимальної кількості
людей із дотриманням вимог екологіч"
но невиснажливого природокористу"
вання, неперевищенням антропогенно"
го навантаження на природні ландшаф"
ти та соціально"економічним розвит"
ком курортно"оздоровчих територій і
забезпеченням високого рівня добро"
буту її мешканців.

До об'єктивних чинників, що пози"
тивно впливають на розвиток курортів
і розширення ринку курортно"оздоров"
чих послуг, слід віднести багатий і
різноманітний потенціал природних
лікувальних чинників, перш за все, при"
родних лікувальних ресурсів.

Проте, існує ряд чинників, що галь"
мують динамічний розвиток курортно"
оздоровчих територій. До них варто
віднести: нормативно"правову неврегу"
льованість багатьох сторін функціону"
вання курортної сфери; відсутність
державної стратегії розвитку курорт"
но"оздоровчих територій як цілісних
структур, відповідно програм комплек"
сного розвитку курортно"оздоровчих
територій; неефективність, а подекуди
відсутність, дієвих економічних ме"
ханізмів використання природних ліку"
вальних ресурсів і природних територій
курортів; відсутність механізмів стиму"
лювання інвестиційно"інноваційної
діяльності; високий рівень зношеності
основних фондів санаторно"курортних
закладів та інфраструктури; складну
екологічну ситуацію на багатьох курор"
тах; низький рівень розвитку інформа"
ційного і рекламного забезпечення,
маркетингу і управління [1, c. 83].

Процес регулювання розвитку ку"
рортно"оздоровчих екосоціосистем
передбачає соціально"економічну і еко"
логічну оцінку природно"ресурсного
потенціалу та природних територій ку"
рортно"оздоровчого призначення, за"
безпечення умов раціонального вико"
ристання, охорони і відтворення при"
родних лікувальних та рекреаційних
ресурсів, встановлення екологічних
регламентів територіально"просторо"
вого розвитку курортно"оздоровчих
територій.

Формування ринку курортно"оздо"
ровчих послуг вимагає здійснення еко"
лого"економічної оцінки основної (ба"
зової) складової цих послуг — природ"
них рекреаційних ресурсів. Методоло"
гічну основу методики еколого"еконо"
мічної оцінки природних лікувальних
та рекреаційних ресурсів мають форму"
вати положення про визнання рекреа"

ційного ресурсу природним капіталом,
платності природокористування, виз"
начення економічної та екологічної
пропозиції природного капіталу, не"
еластичності пропозиції тощо.

Відсутність такої методики суттє"
во гальмує формування ринкових
відносин у курортно"рекреаційній
сфері (конкурентного середовища,
фінансово"кредитних механізмів, інве"
стиційної політики тощо), входження
національного курортно"оздоровчого
продукту на світові ринки курортних
послуг.

У формуванні високих стандартів
курортно"оздоровчих послуг, їх відпо"
відного рівня і якості дедалі більшу вагу
набувають складові, що не відносяться
безпосередньо до санаторно"курорт"
ного лікування і оздоровлення, але за"
безпечують комфортні й безпечні умо"
ви перебування рекреантів, роблять їх
відпочинок цікавим і змістовним. Це,
перш за все, сервісні служби, інженер"
на і транспортна інфраструктура, водо"
забезпечення та енергопостачання, ко"
мунальні служби. Послуги, які ними
надаються, мають визначатися високою
якістю, екологічною чистотою, широ"
ким асортиментом, базуватися на
новітніх енерго" та ресурсозберігаючих
технологіях, бути економічно і фінан"
сово доцільними.

Для досягнення цієї мети потрібно
[3, c. 122]:

— удосконалити структуру палив"
но"енергетичної галузі курортно"оздо"
ровчих територій з наданням пріорите"
ту альтернативним джерелам енергії
(біопаливним, вітровим, геотермальним
тощо);

— впроваджувати енергозберіга"
ючі технології, економічні та надійні
автономні системи тепло", газо", енер"
го" та водопостачання;

— здійснити реконструкцію іс"
нуючих і будівництво нових об'єктів
водогосподарського комплексу, мереж
водопостачання і водовідведення, кана"
лізаційних споруд, систем очистки
стічних вод, впровадження сучасних
технологій очищення води, розвідку та
раціональне використання нових за"
пасів підземних вод задля забезпечен"
ня рекреантів і місцевого населення
якісною питною водою;

— запроваджувати сучасні техно"
логії утилізації та переробки побутових
відходів;

— здійснити облаштування курор"
тно"оздоровчих територій об'єктами
санітарії та гігієни (громадські вби"
ральні, душові, лазні, сауни);

— забезпечити вивід за межі зон
санітарної охорони промислових,
сільськогосподарських, комунальних,
транспортних та інших підприємств і
об'єктів, господарська діяльність яких
спричиняє погіршення загальної еколо"
гічної ситуації на курортно"оздоровчих
територіях та зниження якості природ"
них лікувальних та рекреаційних ре"
сурсів;

— забезпечити функціонування на
курортно"оздоровчих територіях якіс"
ного зв'язку (телекомунікаційного, по"
штово"телеграфного, Інтернет тощо);

— забезпечити винесення за межі
курортно"оздоровчих територій (де це
можливо) автомобільних доріг загаль"
ного користування;

— забезпечити проведення комп"
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лексних робіт щодо поліпшення якості
доріг, поетапної заміни асфальтного
шляхового покриття на екологічно не"
шкідливе, оснащення автошляхів сучас"
ними технічними засобами організації
та безпеки руху;

— здійснити заходи щодо створен"
ня і облаштування стоянок у відповід"
них для цього місцях, забезпечення їх
оптимальних розмірів та кількості;

— забезпечити функціонування
сервісної інфраструктури для транс"
портних засобів різних видів, системи
надання оперативної допомоги на шля"
хах, комплексу супроводжувальних
послуг та інформаційно"довідкового
обслуговування;

— стимулювати функціонування на
курортно"оздоровчих територіях еко"
логічних видів транспорту;

— забезпечити функціонування
розширеної мережі побутових послуг
(фотосалонів, перукарень, косметич"
них і масажних кабінетів, пралень,
пунктів прокату тощо).

Успішна реалізація стратегії роз"
витку курортно"оздоровчих територій
значною мірою залежатиме від прове"
дення ефективної інноваційно"інвести"
ційної політики та реалізації дієвих ме"
ханізмів залучення інвестиційних ре"
сурсів. З цією метою увагу варто зосе"
редити на пошуку нових ефективних
форм залучення вітчизняних, інозем"
них інвестицій, коштів міжнародних
фондів та програм у розвиток курорт"
но"оздоровчих територій і курортної
сфери, реалізації перспективних інве"
стиційних проектів.

Практична відсутність спеціалістів
у курортно"рекреаційній сфері вимагає
відкриття нових спеціальностей при
діючих навчальних закладах, створен"
ня спеціалізованих наукових і навчаль"
них закладів курортно"рекреаційного
профілю, формування багаторівневої
системи навчальних закладів (профес"
ійний, технологічний, організаторсь"
кий, управлінський та науково"дослід"
ний рівні), мережі навчальних закладів
для підготовки, перепідготовки і підви"
щення кваліфікації кадрів.

Успішність реалізації концептуаль"
них положень щодо розвитку курорт"
но"оздоровчих територій значною
мірою залежатиме від формування
дієвої управлінської структури. Вона
мала б забезпечувати узгодження за"
гальнодержавних інтересів розвитку
курортно"рекреаційної сфери з інтере"
сами органів місцевого самоврядуван"
ня і територіальних громад щодо ком"
плексного і ефективного розвитку ку"
рортно"оздоровчих територій [2, c. 73].

Збереження управлінської верти"
калі в курортно"рекреаційній сфері не"
обхідне для забезпечення проведення
державної політики у сфері діяльності
курортів, контролю за дотриманням
державних нормативів та єдиних галу"
зевих норм, розробки стандартів ку"
рортно"рекреаційної справи у відпові"
дності з рекомендаціями для Євро"
пейської курортної справи, адаптації
чинного законодавства України у сфері
надання курортно"оздоровчих послуг
із законодавством Європейського Со"
юзу.

При загальному посиленні тен"
денції централізації управління в ку"
рортно"рекреаційній сфері необхідно
більше повноважень надавати відпові"

дним структурним підрозділам з питань
курортів і рекреаційних територій дер"
жавних виконавчих органів на місцях та
громадським структурам, з метою за"
безпечення оптимальності регулюван"
ня розвитку курортно"оздоровчих те"
риторій та створення сприятливих умов
розвитку територіальної громади.

Особливий статус курортно"оздо"
ровчих територій потребує створення
при місцевих органах управління до"
радчого органу із екологів, спеціалістів
з економіки природокористування,
просторового розвитку, курортологів і
бальнеотерапевтів, маркетологів і ме"
неджерів курортної справи.

Прогноз розвитку такої складної
поліфункціональної структури, як те"
риторіальна курортно"оздоровча сис"
тема передбачає потребу в розробці не
одного, а декількох альтернативних ва"
ріантів проектів розвитку. Це дасть
можливість оптимального вибору стра"
тегії розвитку курортно"оздоровчої
території на довго" та короткотерміно"
ву перспективу.

На вибір найбільш прийнятного ва"
ріанта розвитку локальної курортно"
оздоровчої території вплив, перш за
все, матимуть: загальна стратегія дер"
жавного та регіонального розвитку,
прогнозні дані формування вітчизняно"
го та світових ринків курортно"оздо"
ровчих послуг, перспективи освоєння
наявного природно"ресурсного потен"
ціалу, інноваційно"інвестиційна, фінан"
сово"кредитна, податкова, валютна,
митна політики держави, умови та
рівень розвитку вільного підприємниц"
тва у курортно"рекреаційній сфері.

Вирішальне значення на вибір вар"
іанта стратегічного розвитку курортно"
оздоровчої території матимуть наявні
реальні можливості та умови щодо його
реалізації — внутрішніх резервів та
зовнішніх запозичень, форм і масш"
табів державної підтримки, ступеня
розвитку місцевих ініціатив. Проте у
ході реалізації найбільш реально мож"
ливого, за даних умов, варіанта розвит"
ку курортно"оздоровчої території вар"
то намагатися знайти додаткові резер"
ви, з метою наближення до реалізації
оптимального варіанта розвитку.

Реалізація концепції розвитку ку"
рортно"оздоровчих територій від"
бувається за умов використання певних
організаційних форм. У даному випад"
ку найбільш доцільною формою реалі"
зації концепції є розробка цільових
комплексних програм відповідних
рівнів: державної, регіональної (облас"
ної), локальної (конкретної курортно"
оздоровчої території) [1, с. 82].

Програма дає можливість комплек"
сного і взаємно узгодженого підходу до
вирішення завдань різних рівнів, харак"
теру, масштабу, сфери прояву, термі"
ну, а також фінансових і ресурсних по"
треб на її реалізацію. У межах одного
програмного документа узгоджується
виконання завдань на рівні координації
дій між виконавцями, ресурсним, мате"
ріальним і фінансовим забезпеченням,
термінами реалізації, різними управлі"
нськими рівнями в рамках окремих
підпрограм та у їх взаємному поєд"
нанні.

Водночас варті більшої уваги й інші
форми реалізації концепції, зокрема її
окремих положень, такі як: проекти,
гранти, спеціальні економічні зони рек"

реаційного типу тощо. Вони дають
можливість акцентувати увагу і спря"
мовувати зусилля на вирішення ключо"
вих питань і особливо важливих зав"
дань, здійснити прорив за окремими на"
прямами.

ВИСНОВКИ
За існуючих концептуальних

підходів до санаторно"курортного оз"
доровлення населення, за якими курор"
тно"оздоровчий процес розглядається
відособлено від курортно"оздоровчої
території, стратегії розвитку санатор"
но"курортної галузі та курортно"оздо"
ровчої території — не узгоджуються і
в перспективі таке узгодження не пе"
редбачається.

За даних обставин розробка про"
гнозів і планів розвитку санаторно"ку"
рортного оздоровлення без врахуван"
ня перспектив розвитку територіально"
господарського комплексу курортно"
оздоровчої території та їх взаємної уз"
годженості й інтеграції не забезпечува"
тиме бажаного прогнозованого рівня
розвитку курортного оздоровлення.
Тільки комплексний підхід у процесі
розробки стратегії та програмних по"
ложень розвитку санаторно"курортної
сфери дасть можливість проведення
кардинальних змін з метою забезпечен"
ня реформування галузі й розвитку ку"
рортно"оздоровчої території.

Доцільно поєднати ці два завдання
в єдиному стратегічному документі —
Концепції розвитку курортно"оздоров"
чих територій.

Концепція розвитку курортно"оз"
доровчих територій має базуватися на
наступних постулатах: поглибленому і
розширеному трактуванні суті стійко"
го розвитку через доповнення його со"
ціогуманітарними та соціомедичними
складовими; представленні курортно"
оздоровчої території як структури, яка
складається із курортно"оздоровчої
екосоціосистеми, виробничих та інфра"
структурних галузей; ієрархічності
структури курортно"оздоровчої тери"
торії, за якої розвиток виробничих та
інфраструктурних галузей підпорядко"
вується законам розвитку курортно"
оздоровчої екосоціосистеми; платності
природокористування; комплексності
розвитку курортно"оздоровчої тери"
торії; дії закону порівняльних переваг
при формуванні стратегії розвитку ку"
рортно"оздоровчої території; викори"
станні назви курорту як бренду на рин"
ку курортних послуг. Бренд передбачає
(відображає) рівень і структуру курор"
тних послуг (його розширений стан"
дарт), комплексний курортно"оздоров"
чий продукт.
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