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Аналіз показників фінансово–господарської діяльності підприємств санаторно–курортного та туристи- 

чного комплексу Великої Ялти за курортний сезон 2007 року показав, що їх рентабельність залишається в 
діапазоні від –69% (ТОВ «Сметаліт») до 98% (готель «Відпочинок»). Ці підприємства відносяться до мало- 
го бізнесу, але у середньому рентабельність підприємств цієї галузі економіки в регіоні знаходиться на рівні 
20%. При цьому спостерігаються низький рівень рентабельності при незначних коливаннях у підприємств 
санаторно–курортного комплексу, які можна віднести до класу середнього бізнесу з колективною формою 
власності. Якщо розглядати динаміку цього показника, то вона змінюється у позитивному напрямку у порі- 
внянні з аналогічним періодом 2006 року. Але доцільно зазначити, що діяльність підприємств курортно– 
рекреаційного комплексу для регіону Велика Ялта є провідною і підвищення її ефективності є найбільш ак- 
туальною проблемою для органів виконавчої влади та її мешканців. Тому метою написання цієї статті є 
розробка пропозицій з формування ефективного економічного механізму розвитку малого підприємництва 
курортно–рекреаційного комплексу. 

Для визначення його сутності та складових було проаналізовано наукові праці фахівців з економіки, 
менеджменту,  антикризового  управління  таких  як:  Л.  Абалкін  [9],  І.  Бланк  [2],  А.Ємельянов  [10], 
Л.Лігоненко  [5],  Г.  Одінцова  [4],  В.Стадник  та  М.  Йохна  [7],  О.Терещенко  [8],  Г.Груба,  В.Плакіда, 
В.Черепанова [] та ін. визначено сутність понять “механізм”, “господарський механізм”, “механізм управ- 
ління”, “механізм управління активами” тощо. 

На підставі проведеного дослідження літературних джерел цих авторів сформульовано, що під еконо- 
мічним механізмом розвитку малого підприємництва курортно–рекреаційного комплексу розуміється сис- 
тема, яка встановлює визначений порядок управління фінансово–господарською діяльності суб’єктів гос- 
подарювання у галузі санаторно–курортного комплексу та туризмі, що доцільно віднести до малого підпри- 
ємства. Вона являє собою сукупність методів, способів, прийомів для застосування певних інструментів і 
важелів, що використовуються суб'єктами малого бізнесу в процесі фінансово–господарської діяльності у 
галузі курортно–рекреаційного комплексу. 

Він визначає засіб розв’язання суперечностей, які виникають між органами виконавчої влади, бюджет- 
ними установами, підприємствами–партерами, кредиторами, робітниками та власниками підприємств мало- 
го бізнесу, чия діяльність пов’язана із курортно–рекреаційним комплексом. Крім того, цій механізм є спосіб 
організації прибуткового суспільного виробництва, тому його можна визначити як соціально–економічний 
механізм, оскільки за його допомогою ці підприємства повинні вирішувати як економічні, так і соціальні 
питання регіону Велика Ялта. Перші пов’язані із формуванням умов для створення нових робочих місць у 
регіоні, підвищенні матеріального добробуту мешканців регіону, збільшенню надходжень до бюджету міс- 
та, які можуть бути використані на соціальні потреби. Другі – створення можливостей діяльності прибутко- 
вого комплексу послуг з відновленням фізичних сил та організацією розваг вітчизняного та зарубіжного су- 
спільства на території курортів Автономної Республіки Крим. 

Економічний механізм розвитку малого підприємництва курортно–рекреаційного комплексу охоплює 
два напрями впливу – вплив державного управління через відповідну політику та механізм щодо її реаліза- 
ції, а також внутрішній механізм, який доцільно використовувати при впровадженні власної економічної 
політики суб’єкта господарювання малого підприємництва. Цей механізм будується на двох механізмах – 
механізми державного управління (економічний механізм підтримки малого підприємництва) та механізми 
функціонування підприємств (економічний механізм підвищення ефективності діяльності підприємств ку- 
рортно–рекреаційного комплексу). 

Кожна розвинута країна становлення ринкових відносин починала з формування умов для розвитку ма- 
лого підприємництва. З цією метою держава розробляла та затверджувала відповідні концепції, програми 
тощо, а потім будувала механізми державного управління щодо їхньої реалізації. Ці механізми стосуються 
вирішення  питань  права,  економіки,  організації,  управління,  інформаційного  забезпечення,  соціально– 
психологічних умов [3]. Вони повинні вирішувати проблеми стратегічного та поточного характеру. Однак, 
на наш погляд, найбільш важливими з точки зору впливу на діяльність суб’єктів малого підприємництва є 
економічний механізм, за допомогою якого вони мають можливість вирішувати проблеми формування фі- 
нансових ресурсів. 
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