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Вступ. Активізація інноваційної діяльності є одним із ключових чинників розвитку 
підприємств санаторно- курортного комплексу. Як показали дослідження, курортна сфера 
України має потребу в інноваціях, які впроваджуються насамперед для підвищення їх 
конкурентоспроможності. Саме тому інноваційний розвиток санаторно- курортного госпо-
дарства є актуальною проблемою, розв’язання якої має важливе соціально- економічне 
значення [1].

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні стратегічних пріоритетів інноваційного роз-
витку санаторно- курортного господарства.

Методи дослідження: узагальнення, аналіз і синтез.
Результати. Санаторно- курортні комплекси України потребують упровадження іннова-

ційних технологій, спрямованих на вдосконалення обслуговування клієнтів та розширення 
сервісних можливостей. Основна мета впровадження інновацій – створення конкурентних 
переваг усіх суб’єктів – від туроператора і санаторно- курортного закладу до регіону та країни 
в цілому [2].

У сучасному розумінні інновації відіграють важливу роль у стратегічному управлінні під-
приємством, спрямованому на виживання, збереження і зміцнення свого становища на ринку 
в довгостроковій перспективі [3].

На нашу думку, інноваційний розвиток санаторно- курортного господарства має передусім 
передбачати освоєння нових ринків, розроблення і створення нових туристичних маршрутів, 
послуг, технологій із застосуванням досягнень науки, техніки, ІТ-технологій, а також сучасних 
форм організаційно- управлінської діяльності, упровадження яких дасть можливість збільшити 
зайнятість населення, його доходи, поліпшити соціально- економічний розвиток і туристичну 
привабливість не лише окремих регіонів, але й країни в цілому.

На наш погляд, важливими стратегічними пріоритетами інноваційного розвитку санаторно- 
курортного господарства є такі:

• модернізація матеріально- технічної бази;
• реконструкція наявних і введення в експлуатацію нових основних фондів;
• розроблення і створення нових туристичних маршрутів;
• формування мереж санаторно- курортних закладів;
• впровадження системи онлайн- бронювання;
• забезпечення санаторно- курортних закладів кваліфікованими кадрами;
• брендинг курортів та окремих закладів;
• будівництво підприємств дозвілля та розваг.
Важливими інноваційними напрямами розвитку санаторно- курортного господарства ма-

ють стати також впровадження інноваційних підходів у менеджменті закладів та налагоджен-
ня систем управління якістю послуг курортних підприємств.

Також існує низка проблем під час впровадження інновацій: тривалий час розвитку, відсут-
ність ідей та пропозицій, високі ризики інвесторів, відсутність умов упровадження інновацій, 
відсутність державної підтримки.
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Пріоритети інноваційного розвитку санаторно-курортного господарства

Висновок. Завдяки унікальному природно- ресурсному потенціалу та значному інтере су 
туристів до санаторно- курортного комплексу, Україна має всі підстави для швидкого ін-
новаційного розвитку у цьому напрямі. Упровадження інновацій у діяльність санаторно- 
курортного господарства сприятиме не лише розвиткові внутрішнього туризму, але й виходу 
на міжнародний ринок. Отже, формування нових підходів менеджменту і впровадження 
інновацій дасть змогу створити сучасний конкурентоздатний санаторно- курортний комплекс 
з добре розвиненою матеріально- технічною базою.
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