
IV. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНА ГЛОБАЛІСТИКА, КРАЇНОЗНАВСТВО, КРАЄЗНАВСТВО...ДК 911.372.4
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСУ 

СХІДНИЦІ НА ОСНОВІ КЛАСТЕРНОГО ПІДХОДУ

Соломія Мороз, Андрій Голод
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PROSPECTS FOR THE SKHIDNYTSIA RESORT COMPLEX DEVELOPMENT 

BASED ON THE CLUSTER APPROACH
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Lviv State University of Physical Culture named after Ivan Bobersky, LvivProblems and prospects of Skhidnytsia township resort complex development on the basis of resort cluster formation are considered. The advantages of forming a resort cluster on the basis of Skhidnytsia are substantiated and the scheme of interrelations between its elements is developed.

Key words: resort cluster, resort complex, medical and health services, tourism, modernization.Світові економічні тенденції та особливості розвитку туристичної сфери на сучасному етапі визначають появу якісно нових умов господарювання з принципово новим характером економічних зв’язків і економічних відносин, вимагають інноваційного підходу до методів взаємодії між владою, бізнесом та громадськими інституціями [1]. Одним із ключових інструментів розвитку туристичної індустрії, на нашу думку, є кластеризація.З огляду на це мета нашого дослідження полягає в обгрунтуванні перспектив розвитку санаторно-курортного комплексу одного із найбільш відомих бальнеологічних курортів України - Східниці - на основі кластерного підходу.Пріоритетним напрямом розвитку курорту Східниця є модернізація санатроно-курорт- ного господасртва. Однак, на нашу думку, для подальшого розвитку санаторно-курортного комплексу Східниці необхідною є не лише модернізація оздоровчих закладів, а й всього курорту як туристичної системи і дестинації загалом. Під час вибору туристами курорту важливу роль відіграє розвинена інфраструктура (транспортна доступність, заклади харчування, розважальні заклади, туристично-інформаційні центри), яка є невід'ємною частиною санаторно-курортного комплексу. На нашу думку, за своїм потенціалом Східниця може стати інноваційним майданчиком щодо організації сучасного санаторно-курортного комплексу в Україні.Аналізуючи сучасний стан санаторно-курортного господарства України, зокрема курорт Східниця, варто наголосити, що впродовж останніх років спостерігається позитивна динаміка та активний розвиток оздоровчих закладів. У першу чергу це впливає на збільшення туристичних потоків, на подальший розвиток рекреаційної інфраструктури курорту та покращення якості послуг, які надаються оздоровчими закладами.Варто зауважити, що сьогодні курорт Східниця володіє природно-рекреаційними ресурсами, які відповідають вимогам створення не лише всеукраїнського, але в перспективі і міжнародного санаторно-курортного комплексу. Курорт займає провідні позиції на ринку туристичних послуг саме завдяки наявності природно-ресурсного потенціалу - мінеральних вод різного складу, лікувальних грязей, озокериту та м'яких кліматичних умов.За останні роки ринок санаторно-курортних послуг у Східниці зазнав значних змін і сьогодні переживає період інтенсивного розвитку. До прикладу, станом на 2009 рік на території курорту діяло 10 санаторно-курортних закладів, сьогодні цей показник зріс до 73 оздоровчих закладів (спеціалізовані заклади розміщення; готельні та аналогічні заклади розмі237
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щення) переважна більшість яких - приватні (66%), загальна місткість оздоровчих : кі Східниці складає 2925 місць. Окрім того, сьогодні продовжується тенденція до збільш кількості приватних закладів (вілли, садиби, котеджі), які надають порівняно - . і послуги проживання та оздоровлення. Частка санаторіїв та пансіонатів з лік" - =і становить лише 5% та 3% від загальної кількості оздоровчих закладів курорту (рис. 1_
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Рис. 1. Структура колективних закладів розміщення СхідниціСанаторно-курортний комплекс курорту змінюється, розвивається та прогі- • достатньо широкий асортимент лікувально-оздоровчих послуг, проте потребує бага": допрацювань. Будь-які нові прогресивні зміни позитивно вплинуть на розвиток внутр _ нього туризму та санаторно-курортний комплекс курорту, однак важливим критерієм ефективності таких змін має бути їх системність.Сучасні реалії вимагають від вітчизняних оздоровчих закладів впровадження ное; способів організації санаторно-курортних послуг. Одним із таких ефективних способів пре торової організації рекреаційних територій, на нашу думку, є формування курортного кла тера, мета якого - створення єдиної системи санаторно-курортних послуг курорту. На дум - М. Портера, кластер - це сконцентровані за географічною ознакою групи взаємопов'язана компаній, спеціалізованих постачальників, фірм у споріднених галузях, також пов'язаних з їхньою діяльністю організацій (таких, як університети, організації зі стандартизації та торговельні об'єднання) у певних сферах, що конкурують між собою і водночас здійснюю" спільну діяльність (А, с.2.0б-2.06\.Головною ознакою курортного кластера є географічна близькість його елемен" Отже, курортний кластер на базі Східниці передбачає взаємодію підприємств санатор- курортного комплексу, які знаходяться на території курорту і займаються розробкою, реал зацією, просуванням та наданням санаторно-курортних послуг або ж зацікавлені в піде щенні конкурентоспроможності курорту.Варто зауважити, що перевагами кластерної моделі розвитку у туризмі є:- ефективне використання туристично-рекреаційних ресурсів, удосконалення підвищення конкурентоспроможності регіонального туристичного продукту;- підвищення інвестиційної привабливості регіону, сприяння інноваційним інвестиційним проектам в галузі туризму;- координація зусиль влади, бізнесу та громадських організацій з метою розвить?, туристичної інфраструктури;- спільне використання кадрового потенціалу, реалізація програм підготовки та підвищення кваліфікації персоналу;- зниження собівартості туристичних послуг за рахунок преференцій для учасників кластеру, спільного використання ресурсів, узгодження стратегії і тактики бізнес-діяль- ності;- реалізація спільних маркетингових та рекламних заходів, участь у туристичних виставках та ярмарках, розробці та просування туристичного бренду регіонів - розширення можливостей для розвитку інноваційних форм і напрямів туристичної діяльності [1].Основна ідея створення туристичних кластерів полягає у взаємній координації роботи, коли різні за функціональними характеристиками суб’єкти реалізують спільну мету, тим самим підвищуючи ефективність роботи, прискорюючи досягнення запланованих резуль
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татів, впроваджуючи нові технології, сприяючи в отриманні озик, започатковуючи конкурентні засади у розподілі контрактів, формуючи оптимальну структуру виробництва продукції, визначаючи пріоритети напрямів розвитку [3, с. 47].На наш погляд, туристичні кластери за своєю природою не можуть бути екстериторіальними, адже завжди базуються на використанні конкретних туристичних ресурсів та дестинацій. Водночас не можна також обмежувати туристичний кластер до рівня туристичного центру, адже туристичні потоки переважно не «замикаються» навіть на найбільших туристичних центрах, а виходять за їх межі у вигляді радіальних маршрутів, що охоплюють прилеглі дестинації. Отже, туристичний кластер у нашому розумінні як правило повинен охоплювати як мінімум кілька дестинацій, тобто мати достатню внутрішню різноманітність, яка є однією із конкурентних переваг кластера. Водночас у випадку досить розвинених туристичних центрів - курортів національного та міжнародного значення (наприклад, Трускавець, Східниця), які формуються на основі унікальних туристичних ресурсів, можна вважати доцільним створення кластера і у вужчих територіальних межах [2].Головна мета кластера полягає у створенні інфраструктури курорту за рахунок спільної діяльності, розширенні асортименту послуг та покращенні їх якості, залученні інновацій до розвитку санаторно-курортного комплексу. Головним елементом санаторно-курортного кластера є оздоровчі заклади, які активно взаємодіють з іншими його елементами.На території курорту Східниця є всі необхідні передумови для створення курортного кластера:- вдале географічне розташування;- туристично-рекреаційна привабливість курорту;- розвинена мережа оздоровчих закладів;- наявність унікальних джерел природних мінеральних вод;- наявність історико-культурних об'єктів, які приваблюють туристів;- сприятлива екологічна ситуація;- забезпечення безпеки відпочиваючих.Перспективний курортний кластер у Східниці мав би передбачати поєднання таких елементів.1. Оздоровчі заклади (підприємства, які виробляють санаторно-курортні послуги) - ядро кластера. Головне завдання: взаємодія, підтримка та організація комунікації з іншими елементами кластера.2. Природні ресурси (джерела мінеральних вод) - основа функціонування оздоровчих закладів.3. Туристичні фірми - рушійні елементи кластера, які задовольняють основні потреби туристів, займаються створенням та просування туристичного продукту курорту.4. Туристична інфраструктура курорту (заклади харчування, транспорт, дозвілля і т.д.) - важливі елементи кластера, які надають спеціалізовані туристичні послуги та наявність яких є обов'язковою.5. Місцева інфраструктура курорту (магазини, банки, сувенірна продукція і т.д.) - елементи кластера, які надають супутні послуги туристам;6. Місцеві жителі, роль яких полягає у наданні санаторно-курортних послуг як персоналу закладів та приватних підприємців.7. Туристи та рекреанти - особи, які задовольняють свої оздоровчі, пізнавальні, рекреаційні та інші потреби під час тимчасового перебування на території курорту та є системо формуючим елементом кластера.Розвиток бальнеологічних курортів зумовлює тривалий позитивний ефект для гарантування безпеки туризму. Пов’язано це із центральним значенням у функціонуванні відповідних дестинацій саме ресурсної підсистеми, яка у цьому разі здатна не лише задовольнити пізнавальні та розважальні потреби туристів, а й допомогти їм зберегти і поліпшити своє здоров’я. Окрім того, дестинації у вигляді бальнеологічного курорту є переважно монопро- фільними і, скажімо, у випадку вичерпання запасів мінеральних вод досить швидко переходять до стану небезпеки. Отже, для гарантування сталого розвитку в умовах безпеки бальнеологічні курорти мають володіти не лише бальнеолікувальним потенціалом, а й можливостями для організації різних видів туризму зрошою базою закладів розміщення та239
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харчування. Усе це в майбутньому може дозволити зберегти стабільність системи віл- ної дестинації і зменшити загрози безпеці відповідної регіональної туристичної система ...Таким чином, створення курортного кластера як єдиної системи санаторно-:-;: — ного комплексу Східниці має сприяти збільшенню конкурентоздатності курорту; ф:: »анню туристичного іміджу Східниці; впровадженню інноваційних технологій в діять-вся закладів санаторно-курортного господарства; модернізації та реконструкції вже іск ■ -ж санаторно-курортних закладів та будівництву нових; залученню інвестицій; покрашг - ■ якості санаторно-курортних послуг; збільшенню доходів населення; залученню квал : иеж» ваних спеціалістів; створенню нових робочих місць; розвитку окремих додаткових еле -ь тів кластеру (транспортної інфраструктури, індустрії розваг, реконструкції джерел чзе- ральних вод).Успішне створення курортного кластера може стати новим етапом розвитку кур:г~ який передбачає формування основи економічного розвитку Східниці та стратегії к:- - рентоздатного санаторно-курортного комплексу на довгострокову перспективу, а та - розвиток малого бізнесу.
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