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ВСТУП
У сучасних умовах розвитку ринкової економіки

дуже важливим є досягнення стабільності функціонуван'
ня санаторно'курортної сфери, яка є одним із факторів
регіонального соціально'економічного зростання. Важ'
ливу роль у формуванні відтворювальних процесів у са'
наторно'курортній сфері та в економіці регіону відіграє
інноваційна діяльність. Значна кількість підприємств са'
наторно'курортної сфери, яка раніше фінансувалася дер'
жавою, виявилася неспроможними адаптуватися до но'
вих економічних умов і стала нерентабельною в умовах
жорстокої конкуренції. Тому одним із суттєвих джерел
економічного розвитку регіону є впровадження іннова'
ційних методів господарювання. Ефективні перетворен'
ня в економіці можливі при активному використанні на'
укових, науково'технічних досягнень, формуванні ново'
го механізму у всіх сферах народного господарства, у т.
ч. санаторно'курортному комплексі. Для Закарпатської
області санаторно'курортна сфера є системоутворюю'
чим фактором, від стабільної і успішної діяльності якого
залежить соціально'економічний розвиток монофункц'
іональної спеціалізації. При цьому важливим є те, що са'
наторно'курортне господарство займає провідне місце в
економічній системі, забезпечуючи зайнятість населен'
ня регіону, генеруючи основний об'єм доходів у регіо'
нальні бюджети.

Тому актуальність дослідження визначається наявні'
стю протиріч між розвитком інноваційних процесів і
відсутністю науково'обгрунтованих рекомендацій щодо
впровадження новацій у санаторно'курортне господар'
ство з отриманням позитивних результатів з мінімальни'
ми ризиками, позаяк діяльність санаторно'курортних та
оздоровчих закладів супроводжується численними ризи'
ками.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ І ДОСЛІДЖЕНЬ
У теорії і практиці функціонування санаторно'ку'

рортних комплексів питанням впровадження інновацій
та ризиків, які можуть супроводжуватися у зв'язку з
цим, приділяється значна увага. Різним аспектам вив'
чення та оцінки ризиків присвячені праці закордонних і
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вітчизняних учених, зокрема В. Жежуха [3, с. 177—182],
Р. Качалова [4], В. Ковальова [5], Дж. Кейнса, А. Мар'
шалла, А. Пігу, Д. Таганова, Б. Райзберга [8], В. Віт'
лінського, П. Грабового, С. Полтавчева, Б. Хрустальо'
ва, Т. Райса, В. Фере, У. Шарпа, С. Яровенко, Є. Сто'
янової [2, с. 17—29] та ін. Ризики в діяльності санатор'
но'курортних закладів досліджували О. Балабанова [1],
К. Коршикова, А. Яковенко [10, с. 97—100], О. Перна'
рівський [6] та ін.

Водночас, незважаючи на значну кількість робіт,
присвячених дослідженню проблем розвитку санатор'
но'курортного комплексу, в них розглядалися тільки
окремі питання ризиків. Ще недостатньо вивчені при'
чини, що обумовлюють виникнення ризиків соціально'
економічного зростання від інноваційного розвитку
СКГ.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у визначені основних чинників,

які спричиняють виникнення ризиків від впровадження
інноваційних методів господарювання у санаторно'ку'
рортне господарство, а також у визначенні основних
груп ризиків у санаторно'курортній сфері у зв'язку з
впровадженням інновацій.

ЗАВДАННЯ РОБОТИ
Дослідити тенденції і процеси, які спричиняють ви'

никнення ризиків у санаторно'курортній сфері у зв'яз'
ку з впровадженням інновацій, визначити шляхи мі'
німізації виникнення ризиків.

Теоретичною та методологічною основою дослід'
ження є основні фундаментальні, та прикладні поло'
ження економічної теорії, регіональної економіки,
теорії соціально'економічного зростання, трансформа'
ційних процесів.

Наукова новизна полягає у визначенні основних
ризиків, які виникають при впровадженні інновацій'
них методів господарювання та їх мінімізація з ме'
тою забезпечення ефективного управління іннова'
ційним розвитком санаторно'курортного господар'
ства.

M.Y. Kovach,
candidate of economic science, deputy director of educational and educator work,
Uzhorod Trade and Economic Institute Kyiv National University of Trade and Economics, docent.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Діяльність санаторно'курортних та оздоровчих зак'

ладів супроводжується численними ризиками. Під ри'
зиком часто розуміють імовірність втрати підприєм'
ством частини своїх ресурсів, недоодержання доходів,
появу додаткових витрат або недосягнення інших цілей,
встановлених організацією при здійсненні виробничо'
фінансової діяльності у звязку з невизначеністю. Як
зазначають С.А. Столяров та А.В. Гросс, ризик — це не
тільки небажані результати ухвалених рішень, він може
бути необхідною умовою одержання прибутку, і два цих
моменти часто перебувають у прямій залежності один
від одного. Тому ризик згадані автори розуміють як "на'
слідок дії або бездіяльності, у результаті яких виникає
реальна можливість одержання невизначених резуль'
татів різного характеру, які як позитивно, так і негатив'
но впливають на діяльність організації" [9, с. 37—41].

Відповідно до досліджень К.О. Коршикової та А.Т.
Яковенко, діяльності підприємств санаторно'курортної
сфери властиві наступні групи ризиків [10, с. 97—100].

1. Комерційні (зростаюча конкуренція з боку інших
курортно'санаторних закладів), ймовірність настання
яких може коливатися від 10 до 35%, а наслідки можуть
знизити успіх підприємства від 5 до 30%.

2. Ресурсні (різке підвищення цін на нафтопродук'
ти, продукти харчування тощо), імовірність настання
яких може коливатися від 15 до 35%, а наслідки можуть
знизити успіх підприємства від 12 до 40%.

3. Технічні (постачання неякісного устаткування,
непрофесійні дії персоналу при експлуатації техніки),
імовірність настання яких коливається від 2 до 15%, а
наслідки можуть знизити успіх підприємства до 25%.

4. Політичні (різка зміна курсу економічних реформ,
істотна зміна поточного законодавства або системи опо'
датковування), імовірність настання яких коливається
від 5 до 25%, а наслідки можуть знизити успіх підприє'
мства від 5 до 30%.

Як бачимо, санаторно'курортна діяльність піддаєть'
ся впливу низки ризиків. Проте функціонування самих
санаторно'курортних закладів, у тому числі інновацій'
ний розвиток кожного з них та СКГ загалом, можуть
обумовлювати проблеми і ризики в соціально'економі'
чному зростанні регіону.

Серед причин виникнення ризиків у соціально'еко'
номічному середовищі регіону від інноваційної діяль'
ності санаторно'курортних та оздоровчих закладів, на
нашу думку, слід розрізняти такі.

1. Зовнішні причини, що породжують ендогенні ри'
зики та обумовлені:

— законодавчими змінами в галузі інноваційної
діяльності, податкової політики, медичного обслугову'
вання, регулювання використання та охорони рекреа'
ційних територій, регулювання трудових відносин;

— коливаннями ринкової кон'юнктури. Попит і про'
позиція санаторно'курортних послуг формуються у
результаті сукупної дії різних умов та чинників, до того
ж у кожний момент часу їх співвідношення та сила впли'
ву різні. Наприклад, може виникнути ситуація, що са'
наторно'курортні заклади впровадили певну нову ме'
тодику лікування чи оздоровлення, але внаслідок епі'
демічної ситуації в регіоні чи в державі виникне попит
на зовсім інші послуги. Таким чином, нові санаторно'
курортні послуги будуть неспроможні задовольнити цей
попит населення;

— сплеском інфляції, що позначиться на рівні цін
на санаторно'курортні послуги та поведінці споживачів.
Інфляція негативно впливає на купівельну спро'
можність вітчизняного споживача і звужує внутрішній
ринок санаторно'курортних послуг;

— зміною суспільно'політичної ситуації в країні, яка
може спровокувати скорочення кількості іноземних
громадян, що прибули в країну з метою оздоровлення,
медичного туризму, відтік іноземного капіталу із еко'
номіки країни і т.п.;

— зміною моделі соціальної політики держави (ско'
рочення державного бюджету на соціальний захист та
соціальне забезпечення населення, відміна видачі
пільговим категоріям громадян безоплатних путівок до
санаторно'курортних закладів за рахунок коштів дер'
жавного бюджету чи відміна виплати грошової компен'
сації вартості санаторно'курортного лікування деяким
категоріям громадян тощо);

— настанням надзвичайних ситуацій. Наприклад,
Закарпатська область є регіоном, що регулярно потер'
пає від повеней. За попередніми оцінками, збитки регі'
ону від повені 7—10 грудня 2010 р. становлять 61 млн
грн., і переважно це сума завданої стихією шкоди інфра'
структурі області [7];

— погіршенням екологічної ситуації в регіоні, яка
несе велику небезпеку збереженню природно'рекреац'
ійних ресурсів регіону, хоча Закарпаття і вважається од'
ним з найбільш екологічно чистих регіонів України. Еко'
логічна загроза формується як наслідок безвідповідаль'
ного господарювання, у зв'язку з чим у Закарпатській
області сформувалась низка джерел екологічних забруд'
нень довкілля, через зміни клімату тощо. Досить сказа'
ти, що, згідно з даними засобів масової інформації, влітку
2010 року у Закарпатській області тривалий час залиша'
лися підтопленими 33 житлові будинки, 2010 домогоспо'
дарств, 1189 підвальних приміщень, 1003 колодязі та 3500
га сільськогосподарських угідь.

Дивовижна природа краю, сприятливі кліматичні
умови для відпочинку та занять гірськолижним спортом
взимку, наявність джерел мінеральних та термальних
вод з лікувальними властивостями створюють реальні
можливості для перетворення рекреаційної галузі в
одну з провідних у регіоні;

— економічним становищем галузі. Так, неефектив'
на експлуатація мережі санаторно'курортних та тури'
стично'рекреаційних закладів Закарпатської області,
яка об'єднує зараз 113 суб'єктів, зокрема 17 санаторіїв,
19 санаторіїв'профілакторіїв, 72 туристичні бази, бази
відпочинку, лікувально'оздоровчі комплекси, 5 пансіо'
натів. Крім того, в області є 40 готелів (мотелів), 5 екс'
курсійних бюро та 59 інших суб'єктів підприємницької
діяльності, що одержали ліцензії на право надання ту'
ристичних послуг. Низка об'єктів вимагає значних
фінансових ресурсів на відновлення та ремонт. Але, у
зв'язку зі складністю отримання кредитів, здійснити такі
роботи є вкрай складним завданням, що зумовлює по'
дальше погіршення ситуації;

— рейдерськими атаками на окремі рекреаційно'оз'
доровчі об'єкти з метою їх захоплення та привласнен'
ня. Нечесна конкурентна боротьба, перерозподіл сфер
впливу та власності в рекреаційно'оздоровчій сфері
підриває її основи та стає загрозою природному сере'
довищу Закарпатської області. Зазначимо, що при цьо'
му використовуються найрізноманітніші важелі і прийо'
ми. Одним з таких прийомів стало інформаційне на'
гнітання щодо епідемії грипу на Закарпатті у 2009 році,
що могло в той час довести, за висновками фахівців та
управлінців, економіку області до повного колапсу. У
результаті заповнюваність туристично'рекреаційних
закладів Закарпаття суттєво скоротилася і сягнула ледь
третини їх потужності;

— рівнем інвестиційного клімату регіону, який виз'
начається сукупністю політичних, правових, економіч'
них та соціальних умов, що забезпечують та сприяють
інвестиційній діяльності вітчизняних та закордонних
інвесторів у пріоритетних галузях економіки регіону.
Для Закарпатської області до таких галузей відносить'
ся санаторно'курортна, від вливання інвестицій в яку
залежить стан виробництва санаторно'курортних по'
слуг та оздоровлення населення країни, рівень оснащен'
ня основних фондів санаторно'курортних та оздоров'
чих закладів, можливості інноваційного розвитку цієї
сфери господарювання, вирішення соціальних та еко'
логічних проблем як у регіоні, так і державі загалом.
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2. Внутрішні причини, що породжують ендогенні
ризики та обумовлені:

— сезонністю споживання санаторно'курортних
послуг. У літній період заповненість санаторно'курор'
тних та оздоровчих закладів становить 90—100%, що
дозволяє їм монополізувати прибуток. У зимовий пері'
од — функціонують на межі виживання;

— непродуманою ціновою політикою на рекреацій'
но'оздоровчі послуги, яка відлякує споживачів від та'
ких популярних санаторіїв, як "Сонячне Закарпаття",
"Поляна", "Квітка Полонини" (Свалявський район),
"Карпати", "Синяк" (Мукачівський район), "Шаян" (Ху'
стський район), "Гірська Тиса" (Рахівський район), "Вер'
ховина" (Міжгірський район). У результаті заможніші
українці віддають перевагу відпочинку і лікуванню за
кордоном, що сприяє неповноцінному використанню
рекреаційно'оздоровчої бази Закарпаття;

— ефективністю управління санаторно'курортним
чи оздоровчим закладом. Для прикладу зазначимо, що
керівником санаторію є головний лікар, який здійснює
управління ним на засадах єдиноначальності. У ринко'
вих умовах господарювання управляти має керівник
нового рівня, що має спеціальну менеджерську освіту.
Такий фахівець знає, як керувати підлеглими, куди спря'
мовувати фінансові потоки тощо;

— підготовленістю кадрів, орієнтованих на іннова'
ційний розвиток. Персонал санаторно'курортного чи
оздоровчого закладу має бути кваліфікованим, здатним
до творчої праці, професійного розвитку, освоєння і
впровадження наукомістких технологій лікування та
оздоровлення, а також інформаційно'комунікаційних
технологій. Тобто володіти якісними рисами, необхід'
ними для створення та впровадження інновацій;

— відсутністю системи мотивації персоналу, що по'
значається на плинності кадрів, якості обслуговування
населення, зацікавленості співробітників в інноваційно'
му розвитку тощо;

— відсутністю належного інформаційного забез'
печення, що унеможливлює стратегічне і тактичне пла'
нування господарської діяльності санаторно'курорт'
них та оздоровчих закладів, ускладнює їх орієнтацію
на ринку, негативно впливає на вибір ділових партнерів
тощо.

У поєднанні всі ці чинники (рис. 1) формують по'
літичні, соціальні, економічні, екологічні, юридичні,
маркетингові, фінансові тощо ризики інноваційного
розвитку санаторно'курортного господарства, які мож'
на розглядати у двох аспектах. По'перше, як можливість
виникнення загроз для самої галузі та функціонування
санаторно'курортних і оздоровчих закладів, по'друге,

— як наслідки, яких ці загрози можуть зав'
дати соціально'економічному зростанню ре'
гіону.

Можна визначити три основні групи ри'
зиків регіонального соціально'економічно'
го зростання, спровоковані інноваційним
розвитком СКГ: екологічні, економічні та
соціальні ризики. Активна туристично'рек'
реаційна діяльність призводить до погіршен'
ня екології курортів, а будь'які несприятливі
зміни в економіці галузі, обумовлені іннова'
ційним розвитком СКГ, можуть викликати
негативні тенденції в соціально'економічно'
му середовищі регіону. При впровадженні
інновацій у діяльність санаторно'курортних
та оздоровчих закладів особливо важливим
є врахування ймовірності настання соціаль'
них ризиків, оскільки вони унеможливлюють
задоволення потреби населення в оздоров'
ленні, позначаються на рівні їх доходів, а та'
кож можуть призвести до зростання рівня
безробіття в регіоні.

З огляду на специфіку функціонування
санаторно'курортного господарства ризики

для регіонального соціально'економічного зростання
від інноваційного розвитку СКГ слід розглядати як си'
туацію, за якої майбутні умови господарювання немож'
ливо чітко передбачити, натомість можна говорити лише
про ймовірність настання тієї чи іншої події у еко'
номічній, соціальній та екологічній сферах регіону, ос'
кільки першочерговим завданням є досягнення сталого
розвитку останнього та держави загалом.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Інноваційний розвиток санаторно'курортного гос'

подарства може спровокувати низку проблем та ризиків
у соціально'економічному зростанні регіону. Причиною
цього можуть бути як зовнішні, так і чинники.
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Рис. 1. Чинники, що обумовлюють виникнення ризиків соціально5

економічного зростання від інноваційного розвитку СКГ

Джерело: розробка автора.


