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У статті проведено аналіз основних статистичних 
показників розвитку закладів санаторно-курортного 
комплексу України. На основі динаміки статистичних 
даних та за результатами проведеного порівняльного 
аналізу визначено основні проблеми розвитку санаторно-
курортного комплексу України та запропоновано шляхи їх 
вирішення. 
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Постановка проблеми. В Україні наявні 

різноманітні курортні ресурси та існує розвинута 
мережа санаторно-курортних установ, великий 
науковий та практичний досвід роботи науково-
технічного персоналу. На сучасному етапі роль 
санаторно-курортних установ значно зростає у 
зв’язку з необхідністю оздоровлення великої частки 
населення України, яке потрапило під вплив різних 
негативних екологічних факторів.  

Санаторно-курортна діяльність позитивно 
впливає на економіку держави: 

прямий ефект - доходи санаторно-курортних 
закладів, туристичних агентств, закладів 
харчування, історико-культурних об’єктів та інших 
підприємств туристичної індустрії, а також доходи 
магазинів від покупок, що їх здійснюють 
відпочиваючі; 

 непрямий ефект - доходи будівельних 
організацій, банків, постачальників харчів, 
комунальних служб, отриманих ними від реалізації 
продукції та послуг, що забезпечують комфортне 
перебування відпочиваючих у санаторно-курортних 
закладах; 

індукований ефект - доходи інших місцевих 
резидентів у вигляді заробітної плати, дивідендів, 
орендної плати та інших видів платежів, отриманих 
ними від реалізації продукції та послуг усім 
суб’єктам, котрі причетні до санаторно-курортної 
діяльності; 

соціальний ефект – збереження стану здоров’я 
населення та покращення соціально-демографічної 
ситуації. 

Економічний розвиток рекреаційної галузі в 
регіонах з сезонною спрямованістю відпочинку і 
оздоровлення у більшості випадків поступається 
рівню розвитку галузей промисловості і торгівлі. 
Негативними чинниками впливу в даному випадку 
виступають короткочасність курортного сезону, 
непрогнозованість погодних умов, невизначеність 
об'єму споживаних послуг, висока міра їх 
безкоштовного надання окремим категоріям 
населення. В той же час, санаторно-курортний 
комплекс при ефективній стратегії і тактиці його 
функціонування, а також оптимальній системі 
регіонального менеджменту може стати 
пріоритетною і бюджетоутворючою галуззю в 
територіях, що мають природно-кліматичні 
передумови для його розвитку.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблемні питання розвитку санаторно-курортного 
комплексу знайшли відображення у працях багатьох 
вчених-економістів і практиків. Наукові розробки з 
проблем формування соціально-економічного 
механізму розвитку санаторно-курортного 
комплексу регіону викладено у роботі 
Н.М. Влащенко [1]. Оцінці стану розвитку 
туристичних підприємств та в тому числі санаторно-
курортних закладів присвячені роботи 
А.Г. Охріменко [2], І.О. Федорова [3], 
Ю.Б. Забалдіної [4].  

Аналіз публікацій вказаних авторів дозволяє 
зауважити, що наявний статистичний аналіз 
тенденцій розвитку санаторно-курортного 
комплексу, який здійснював О. О. Колесник [5] вже 
дещо застарів, потребує певного оновлення та 
корегування. Деякі автори, торкаються тільки 
окремих аспектів діяльності підприємств санаторно-
курортного комплексу, а саме: проблеми  теорії і 
практики формування стратегій розвитку 
підприємств санаторно-курортного комплексу 
досліджувалися В.В. Лєбєдєвою [6], тенденції 
розвитку ціноутворення в санаторно-курортному 
комплексі – О.В. Столяренко [7]. Інші автори 
досліджували стан та перспективи розвитку 
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санаторно-курортного комплексу в окремих 
регіонах країни [8].   

Отже з усього вище зазначеного можна зробити 
висновок, що за останні роки не було проведено 
ґрунтовного аналізу стану та тенденцій розвитку 
санаторно-курортного комплексу України на основі 
статистичних даних. Проблема залишається 
недостатньо вивченою і вимагає подальшого 
дослідження, що зумовлює актуальність обраної 
теми.  

Метою статті є визначення стану та тенденцій 
розвитку санаторно-курортного комплексу України. 

Для досягнення зазначеної мети необхідно 
вирішити наступні завдання: 

систематизувати наявну статистичну 
інформацію щодо діяльності підприємств 
санаторно-курортного комплексу; 

визначити основні проблеми та шляхи 
подальшого розвитку санаторно-курортного 
комплексу України. 

Матеріали і результати дослідження. 
Санаторно-курортний комплекс – це сукупність на 
певній території різних установ (інтегрованих за 
кластерним типом), які задовольняють потреби в 
оздоровленні населення та сформовані на 
оригінальній інституціональній основі [1].   

Територіальна організація санаторно-
курортного комплексу представлена поєднанням  
рекреаційних ресурсів, рекреантів, закладів їх 
розміщення, місць розселення обслуговуючого 
персоналу, підприємств інфраструктури та інших 
закладів, які забезпечують умови для відпочинку і 
оздоровлення населення. 

Сукупність закладів санаторно-курортного 
комплексу складають: санаторії, пансіонати з 
лікуванням, санаторії-профілакторії, будинки і 
пансіонати відпочинку, інші оздоровчі заклади. 

Перехід від єдиної системи управління 
санаторно-курортним комплексом, яка склалась у 
рамках колишнього СРСР, на ринкові методи 
господарювання  змусив кардинально переглянути 
старі підходи до управління його підприємствами. 

До недавнього часу керівництво на рівні 
конкретного санаторно-курортного закладу 
практично не впливало на ефективність його 
господарської діяльності. Основною причиною такої 
ситуації було централізоване управління 
туристичною сферою та відсутність комерційної 
діяльності. Кошториси витрат і доходів не 
вирішували питання про отримання чи неотримання 
прибутку. Ефективність роботи здравниць 
відбивалась переважно показниками збільшення 
кількості оздоровлених та зменшення коефіцієнту 
захворюваності серед населення. Саме тому 
інформація для оцінки прибутковості та 
рентабельності санаторно-курортного комплексу 
країни була відсутня. 

Звичайно, ефективності роботи даної галузі 
також сприяли стовідсоткова заповнюваність 
ліжкового фонду здравниць протягом року, 
державні програми розвитку курортів, стабільне 
фінансування санаторно-курортних підприємств з 
боку фондів соціального страхування та 
профспілкових установ. Крім того, значне 
перевищення попиту над пропозицією та 
спеціалізація курортів по групам захворювань 
значно спрощувало процес управління ними. 

Реалії сучасного стану розвитку санаторно-
курортного комплексу України наведено в табл. 1. 

Станом на 01.01.2014 року в Україні 
функціонувало 2,8 тисяч санаторно-курортних 
установ різного відомчого підпорядкування 
загальною місткістю 407 тис. ліжок у місяць 
максимального розгортання, без урахування 
туристичних організацій.  

Таблиця 1 
Динаміка кількості санаторно-курортних закладів у Україні та наявних в них ліжко-місць 

Показники 

20
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/0
9 
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09

/1
0 

20
10

/1
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20
11

/1
2 

20
12

/1
3 Відхилення  2012/13 до 

2008/09 

+/- % 
Кількість закладів* 3041 3011 3012 2897 2829 -212 -7,0 
Санаторії  460 456 453 445 440 -20 -4,3 
у тому числі дитячі  171 168 167 161 158 -13 -7,6 
Пансіонати з лікуванням  53 54 55 39 37 -16 -30,2 
Санаторії-профілакторії  252 234 224 185 165 -87 -34,5 
Будинки і пансіонати відпочинку  296 290 280 286 271 -25 -8,4 
Бази та інші заклади відпочинку  1940 1948 1979 1925 1903 -37 -1,9 
Заклади 1–2 денного перебування  40  29  21  17 13 -27 -67,5 
У них ліжок (місць), тис.* 453 449 445 421 407 -46 -10,2 
Санаторії  127 126 126 123 93 -34 -26,8 
у тому числі дитячі  32 32 32 30 30 -2 -6,3 
Пансіонати з лікуванням  14 14 15 10 9 -5 -35,7 
Санаторії-профілакторії  21 19 19 18 15 -6 -28,6 
Будинки і пансіонати відпочинку  62 60 58 60 57 -5 -8,1 
Бази та інші заклади відпочинку  226 228 225 208 201 -25 -11,1 
Заклади 1–2 денного перебування  3 2 2 2 2 -1 -33,3 
Розраховано автором за даними Державної служби статистики України [9,10,11,12] 

* У загальній кількості враховані заклади, які з різних причин не працювали протягом року, та ліжка (місця) в них 
склало відповідно 7% та 10,2%. 
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Таблиця 2 
Динаміка кількості оздоровлених в санаторно-курортних закладах України 

 

Показники 
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3 Відхилення 

2012/13 до 2008/09 

+/- % 
Кількість оздоровлених 3122 2987 2942 2904 2835 -287 -9,2 
Санаторії  1330  1198  1278  1209 1030 -300 -22,6 
у тому числі дитячі  247  223  338  215 219 -28 -11,3 
Пансіонати з лікуванням  119  116  99  70 63 -56 -47,1 
Санаторії-профілакторії  211  198  193  156 130 -81 -38,4 
Будинки і пансіонати відпочинку  318  338  325  373 361 43 13,5 
Бази та інші заклади відпочинку  1130  1126  1038  1080 1018 -112 -9,9 
Заклади 1–2 денного перебування  14 11 9 16 14 0 0,0 

Розраховано автором за даними Державної служби статистики України [10,11,12] 
 
Наведені офіційні дані характеризують 

загальне скорочення чисельності санаторно-
курортних закладів та кількості ліжко-місць в них як 
в цілому, так і за всіма структурними групами.  Дана 
тенденція простежується за весь період 
реформування санаторно-курортної сфери – з 1995 
року. За період з 2008/09-2012/13 рр. відбулося 
зниження кількості  санаторно-курортних закладів 
на 212 підприємств та кількості ліжко-місць в них 
на 46 тис. місць, що  

Разом зі зниженням кількості санаторно-
курортних установ за період з 2009/10-2012/13 рр. 
відбулося скорочення середньооблікової кількості 
працюючих у цих спеціалізованих засобах 
розміщення на 17928 осіб (16,8%), у тому числі 
лікарів – на 4539 осіб (16%) та середнього 
медичного персоналу на 14005 осіб (11,7%).  

Доречно відмітити, що більшість закладів, що 
підлягали закриттю, знаходилися у державній 
власності, а ті, що відкрилися – у приватній. Даний 
факт черговий раз підтверджує необхідність 
підсилити вплив держави на санаторно-курортні 
підприємства, що знаходяться в її відання та 
забезпечити ефективність їх функціонування. 

Коефіцієнт використання місткості санаторно-
курортних установ, які є фізичними особами-
підприємцями, у 2013 році зменшився на 0,03 
пункти порівняно з попереднім роком і склав 0,35. У 
санаторно-курортних закладах, що є юридичними 
особами, значення даного показника збільшилось  
на 0,01 порівняно з 2012 р. і склало 0,51. 

Негативні тенденції спостерігаються і в 
динаміці кількості оздоровлених в санаторно-
курортних і оздоровчих закладах. Це підтверджують 
дані табл. 2. 

Аналіз динаміки кількості відпочиваючих в 
санаторно-курортних закладах свідчить про їх 
загальне скорочення на 287 тис. осіб (- 9,2%).  

Темпи зниження кількості рекреантів, що 
відпочивали і лікувалися в Україні, неоднакові для 
різних установ. Найбільше скорочення 
спостерігається у пансіонатах з лікуванням, 
санаторіях-профілакторіях та санаторіях. За період з 
2008/09-2012/13 рр. зниження кількості 

оздоровлених в даних закладах склало відповідно 
47,1%, 38,4% та 22,6 %. Найбільш стабільно 
виглядають будинки і пансіонати відпочинку, де за 
цей період відбулося навіть підвищення попиту на 
13,5%, та заклади 1-2 денного перебування, 
кількість оздоровлених в яких залишилася 
незмінною. 

Санаторно-курортні установи нерівномірно 
розташовані на території країни. Найбільша 
кількість санаторно-курортних закладів України 
розміщена на території АР Крим – 18%, та областях: 
Одеській – 14%, Донецькій – 11%, Херсонській – 
8%, Запорізькій та Миколаївській - по 7 %.  

Щодо структури відпочиваючих за регіонами, 
то найбільшу питому вагу тут також займає АР 
Крим, в санаторно-курортних установах якої у 2013 
році відпочило 29% рекреантів та Одеська області, 
де цей показник складає 9,6%. Також попитом у 
відпочиваючих користуються санаторно-курортні 
заклади Львівської (7,9%), Донецької (7,8%), 
Дніпропетровської (7,1%), Запорізької (6,5) та 
Херсонської (5%) областей. 

Отже, сучасний етап розвитку санаторно-
курортної сфери характеризується різким падінням 
попиту на санаторно-курортні послуги. Це 
призводить до зниження показників заповнюваності 
ліжкового фонду санаторно-курортних установ, 
суттєвого зниження рівня ефективності їх 
діяльності. 

Основними причинами такого стану є: 
неспроможність населення оплачувати 

відпочинок у санаторно-курортних закладах 
внаслідок зменшення реальних доходів в умовах 
високої інфляції та зростання вартості путівок; 

зменшення державного фінансування 
соціально-лікувальних путівок Фондом соціального 
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності для застрахованих осіб, 
Міністерством України з питань надзвичайних 
ситуацій та у справах захисту населення від 
наслідків Чорнобильської катастрофи, а також 
міністерством праці та соціальної політики України; 

невідповідність високих цін якості санаторно-
курортних послуг; 
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відсутність ефективної державної політики, як 
в сфері соціальної підтримки населення, так і в 
напрямі економічного та податкового сприяння 
діяльності закладів даного сектору. 

Перехід до ринкових відносин підвищив 
зацікавленість власників санаторно-курортних 
закладів в ефективності їх роботи та забезпеченості 
конкурентоздатності наданих ними послуг. Цей 
факт підтверджується зростанням кількості 
структурних підрозділів сфери сервісу у санаторно-
курортних закладах, незважаючи на скорочення 
кількості самих закладів. В той же час власники 
закладів стали залежними від можливості громадян 
України купувати санаторно-курортний продукт, від 
їх платоспроможності. 

Показники формування і використання доходів 
населення наведено в табл. 3. 

Таблиця 3  
Формування і використання доходів населення 

України 
Роки Доходи 

населення 
Витрати 

населення 
Заощадж. 
населення 

Довідково: 
заощадж. 
 на одну 

особу, грн. 
2008 845641 793630 22496 484,83 
2009 894286 813909 69884 1515,92 
2010 1101175 939308 142289 3093,24 
2011 1266753 1143630 124282 2713,58 
2012 1407197 1302637 86035 1886,73 
2013 1529406 1396836 106468 2337,23 

Розраховано автором за даними Державної служби 
статистики України [13,14] 

 
Дані таблиці 3 демонструють зростання 

доходів населення у 2013 році в 1,8 рази в 
порівнянні з 2008 р. і зростання заощаджень в 4,7 
рази, відповідно. Це позитивна тенденція, що 
повинна свідчити про покращення рівня життя 
населення країни, зростання купівельної 
спроможності придбання санаторно-курортних 
послуг. 

Але аналіз показників середнього рівня 
заощаджень на одну особу спростовує дану 
тенденцію. В умовах високої інфляції громадянин 
України, працюючи протягом року, не в змозі 
заощадити достатню кількість коштів для 
відпочинку у санаторії. Зазначимо, що 
рекомендований термін такого відпочинку повинен 
складати 24 дні (мінімальний – 12 днів).  

Вартість санаторно-курортних послуг в 
Одеській області варіюється від 213 грн. до 578 грн. 
у день на одну особу, в Донецькій області  - від 466 
грн. до 591 грн., в Харківській – від 300 грн. до 400 
грн., Дніпропетровській  – 280-400 грн., Львівській 
області – 330-2000 грн. та АР Крим – 203-3900 грн. 
Звичайно на вартість впливає категорія номеру та 
сезон. На основі цих даних  було розраховано 
середню вартість лікувальних послуг за регіонами: 
Одеська область – 368,65 грн., Донецька – 536 грн., 
Харківська – 355 грн., Дніпропетровська – 330 грн., 
Львівська – 637 грн., АР Крим – 908 грн.  

Середня вартість путівок відповідно до 
здійсненого вибіркового спостереження на кінець 
2013 року в залежності від регіону складала від  330 
до 908 грн. на добу. З урахуванням визначеної 
вартості путівки, можна сказати, що громадянин 
України мав можливість у 2013 році придбати 
путівку на період відпочинку та оздоровлення на 
період від 3 днів (у АР Крим) до 7 днів (у 
Дніпропетровській області). 

Цей факт засвідчує, що незважаючи на 
зростання доходів, населення країни не має 
купівельної спроможності користуватися 
туристичними послугами, зокрема оплачувати 
відпочинок у санаторії, навіть, на мінімальний 
термін (12 днів). 

Подолання такої ситуації вимагає від держави 
проведення ефективної соціальної політики щодо 
підвищення рівня та якості життя населення 
України, збільшення не лише номінальних його 
доходів, але й реальних. 

Отже, для споживачів санаторно-курортного 
продукту найбільш стримуючим фактором є 
завищені ціни. Можливо, зростання вартості 
санаторно-курортних путівок є вимогами часу, 
однак мала б покращуватися і якість надання послуг 
в таких закладах. Натомість  на фоні високої 
конкуренції з боку іноземних курортів підвищення 
цін призводить до зменшення завантаженості 
санаторно-курортних закладів, але в більшості 
випадків не впливає на покращення матеріально-
технічної бази або удосконалення якості надання 
послуг.  

Розвинена інфраструктура, яка відповідала б 
світовим стандартам та сприяла підвищенню 
конкурентоспроможності санаторно-курортного 
комплексу є важливою умовою його ефективного 
функціонування.  Натомість участь держави в 
інвестиційному процесі санаторно-курортної сфери 
є вкрай низькою, а недосконале податкове 
законодавство перешкоджає зростанню інвестицій в 
рекреаційну інфраструктуру та санаторно-
курортний комплекс з боку приватних інвесторів.  

Важливою складовою неефективного 
функціонування санаторно-курортного комплексу 
України є також відсутність розгорнутої системи 
інформаційно-рекламного забезпечення діяльності 
та низький рівень менеджменту закладів санаторно-
курортної сфери. Отже, на сьогодні існує об’єктивна 
необхідність у зміні пріоритетів управління, що 
приведе галузь до європейських стандартів.  

Висновки. Аналіз стану санаторно-курортного 
комплексу України свідчить, що країна володіє 
досить великою часткою підприємств санаторно-
курортного профілю, що є позитивним аспектом для 
рекреаційної діяльності. В останні роки показники, 
що характеризують функціонування санаторно-
курортних і оздоровчих установ, мають тенденцію 
до зниження. 

Розвиток закладів санаторно-курортного 
комплексу стримує ряд економічних, інвестиційних 
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та організаційних проблем, які вимагають негайного 
вирішення. При цьому загострюються кризові 
наслідки проведених ринкових перетворень у 
частині економічної нестабільності підприємств, 
відсутні реальні інвестиції, характерні низький 
рівень сервісу, нерозвиненість інфраструктури, 
висока конкуренція з боку іноземних курортів, 
зниження доступності послуг санаторно-курортного 
комплексу для населення.   

Задля усунення зазначених негативних 
факторів розвитку санаторно-курортного комплексу 
доцільно: 

реалізувати державну соціальну політику щодо 
подальшого підвищення рівня та якості життя 
населення;  

підвищити ефективність державного 
регулювання курортно-рекреаційної сфери; 

розробити та впровадити комплекс заходів з 
метою залучення інвестицій для розвитку 
інфраструктури санаторно-курортного комплексу; 

удосконалити системи інформування про 
можливості санаторно-курортної галузі країни в 
цілому, позиціонувати Україну на світовому ринку 
санаторно-курортних послуг як великий центр 
лікування та реабілітації;  

розвивати інформаційно-рекламну й 
маркетингову діяльність санаторно-курортних 
установ; 

збалансувати цінову політику та якість 
основних і додаткових  санаторно-курортних 
послуг, впроваджувати систему знижок; 

удосконалити організацію діяльності 
санаторно-курортних закладів, спрямовану на 
зменшення витрат з їх утримання та здешевлення 
вартості путівок; 

підприємствам санаторно-курортного 
приділяти більше уваги розробці та впровадженню 
інноваційних заходів для індивідуалізації курортної 
пропозиції та формування нових вітчизняних 
брендів на ринку санаторно-курортних послуг 
України; 

забезпечення санаторно-курортних установ 
кваліфікованими фахівцями. 

Вирішення цих проблем дозволить ефективно 
розвивати санаторно-курортну сферу, створити 
доступний та ефективний ринок оздоровчих послуг 
для максимального задоволення попиту населення. 
У свою чергу все це буде сприяти покращенню 
фінансового стану санаторно-курортних закладів та 
подальшому розвитку санаторно-курортної 
інфраструктури країни.  
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Борулько Н.М. Современное состояние и 

перспективы развития санитарно-курортного 
комплекса Украины 

В статье проведен анализ основных 
статистических показателей развития учреждений 
санаторно-курортного комплекса Украины. На основе 
динамики статистических данных и по результатам 
проведенного сравнительного анализа определены 
основные проблемы развития санаторно-курортного 
комплекса Украины и предложены пути их решения. 

Ключевые слова: санаторно-курортный комплекс, 
качество обслуживания, цена, вместимость, услуга, 
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development resort complex of Ukraine 
In the item were analyzed the main statistical indicators 

of establishments of resort complex in Ukraine. Based on the 
dynamics of the statistical data and the results of the 
comparative analysis revealed the basic problems of resort 
complex in Ukraine and the ways to solve them. 
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