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переробки. І лише половина відходів використовується у промисловості, 
це в основному – підстилка, корми для тварин тощо [3]. Також можна 
зазначити, що частина зерна, яке вирощують агрохолдинги, теж може 
перероблятися більш ефективно, ніж просто продаватися. Крім 
того,Україна має значні площі сільськогосподарських угідь, які можна 
використати для виробництва біомаси.  

Для забезпечення розвитку біоекономіки та аграрного сектору як її 
основи необхідно сформувати системний підхід. На нашу думку, ця 
система повинна базуватися на принципах соціального партнерства, 
оскільки державне бачення розвитку економіки, зацікавленість бізнесу і 
позитивне сприйняття громадськості може створити сприятливі умови для 
розвитку біоекономіки. Таким чином, використання можливостей 
біоекономіки в Україні для прискореного розвитку аграрного сектору з 
одночасним вирішенням широкого спектра соціальних проблем дозволить 
створити фундамент конкурентоспроможної економіки, розвиток 
високотехнологічних галузей, слугуватиме основою забезпечення 
енергетичної та продовольчої безпеки та сталого розвитку країни.  
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 На діяльність суб’єктів надання санаторно-курортних послуг 

впливають, як загальні фактори економічного розвитку (попит, 
пропозиція, конкуренція, ціноутворення), так і специфічні, на рівні 
регіону, що проявляються у процесі їх діяльності. Дослідження доводять 
необхідність пошуку інструментів покращення діяльності суб’єктів 
надання санаторно-курортних послуг, адже після розпаду Радянського 
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Союзу у спадок незалежній Україні перейшла потужна матеріальна, 
лікувально-діагностична та наукова база, яка через низку соціально-
економічних причин використовуються не повною мірою. Проте низька 
пропускна спроможність стала результатом задорогих, для більшості 
населення, цін на санаторно-курортні послуги. Не стримує ситуацію 
навіть високопрофесійність персоналу і досконалі методики 
оздоровлення. Так, за період з 1995 року до 2015 року кількість суб’єктів 
надання санаторно-курортних послуг скоротилась з 3147 одиниць до 1863 
одиниці (рис. 1).  

Рис. 1. Динаміка зміни кількості суб’єктів надання санаторно-курортних 
послуг в Україні за 1995-2015рр. [1] 

 
Економічна безпека суб’єкта надання санаторно-курортних послуг – 

це стан корпоративних ресурсів (ресурсів капіталу, персоналу, інформації 
і технології, техніки та устаткування, прав) і підприємницьких 
можливостей, за якого гарантується найбільш ефективне їхнє 
використання для стабільного функціонування та динамічного науково-
технічного й соціального розвитку, запобігання внутрішнім і зовнішнім 
негативним впливам (загрозам) [с. 2, с. 98].  

До основних функціональних цілей економічної безпеки належать: 
- забезпечення високої фінансової ефективності роботи, фінансової 

стійкості та незалежностісуб’єкта надання санаторно-курортних послуг; 
- забезпечення технологічної незалежності та досягнення високої 

конкурентоспроможності технічного потенціалу того чи того суб'єкта 
надання санаторно-курортних послуг; 

- досягнення високої ефективності менеджменту, оптимальної та 
ефективної організаційної структури управління суб’єктом надання 
санаторно-курортних послуг; 

- досягнення високого рівня кваліфікації персоналу та його 
інтелектуального потенціалу; 

- мінімізація руйнівного впливу результатів виробничо-господарської 
діяльності суб’єкта надання санаторно-курортних послуг на стан 
навколишнього середовища; 
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- якісна правова захищеність усіх аспектів діяльності суб’єкта 
надання санаторно-курортних послуг; 

- забезпечення захисту інформаційного поля, комерційної таємниці і 
досягнення необхідного рівня інформаційного забезпечення роботи всіх 
підрозділів суб’єкта надання санаторно-курортних послуг; 

- ефективна організація безпеки персоналу підприємства, його 
капіталу та майна, а також комерційних інтересів [3, с. 17-19].  

Враховуючи відмітні регіональні можливості розвитку санаторно – 
курортних послуг на рівні країни, доречно виокремити комплекс 
інструментів для забезпечення належного рівня у межах економічної 
безпеки, їх фінансової стійкості, а саме антикризові заходи, що 
передбачають різноманітні та протилежні за напрямом дії: 

1. інвестування (вкладання) коштів у різні види майнових 
танемайнових цінностей (в основні засоби, обігові активи); 

2. розробку диверсифікованої товарної і маркетингових стратегій, 
які здійснюються щодо посилення конкурентоспроможності санаторно-
курортних послуг, їх виробничих та фінансових можливостей;  

3.  реінвестування (вивільнення) коштів із наявних інвестиційних 
проектів та програм, які визнані як неефективні або не відповідають 
поточному стану справ; 

4. стимулювання продажів за рахунок проведення різноманітних 
акцій.  

 Особливо гостро питання економічної безпеки стоїть для 
санаторно-курортного сектору, оскільки ринок цих послуг є надзвичайно 
мінливим і динамічним. Проведення маркетингових досліджень, розробка 
якісних продуктів, їх професійне просування на ринку сприяють 
досягненню цілей діяльності підприємства. А досягнення цілей – умова 
успіху у світі ринкових відносин.  
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