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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. Україна володіє унікальними природно-кліматичними 

умовами, гідромінеральними, бальнеологічними та іншими рекреаційно-
лікувальними ресурсами, а також мережею санаторно-курортних об’єктів у всіх 
регіонах. Збережено високий потенціал підприємств санаторно-курортного 
комплексу щодо забезпечення потреб населення країни у лікуванні, оздоровленні та 
відпочинку, формування вагомої частки ВРП та ВВП, зайнятості, залучення 
інвестицій та розвитку територій. Одним з найважливіших факторів відновлення 
масштабів діяльності вітчизняних підприємств санаторно-курортного комплексу є їх 
інтелектуально-кадрові ресурси, здатні визначити стратегічні орієнтири розвитку 
підприємств; сформувати ресурсне забезпечення модернізації матеріально-технічної 
бази, розширення асортименту послуг, підвищення рівня їх якості й конкуренто-
спроможності; забезпечити інтеграцію підприємств у вітчизняну та глобальну системи 
санаторно-курортного обслуговування, туристичного й відпочинкового бізнесу. 

Формування інтелектуально-кадрових ресурсів підприємств санаторно-
курортного комплексу та реалізація їх потенціалу в значній мірі визначаються 
ефективністю управління мотивацією праці. Нині питання застосування сучасних 
систем мотивації праці зі збалансованим охопленням її економічної, адміністративної 
та внутрішньо-психологічної компонент, поєднанням відповідних методів, 
інструментів та засобів на етапах підбору кадрів, виконання службових обов’язків і 
завдань, професійно-кваліфікаційного розвитку персоналу, узгодженням з 
особливостями господарської діяльності та специфікою структури персоналу у 
санаторно-курортній сфері вивчені недостатньо, а результати проведених раніше 
досліджень не отримали повноцінної практичної апробації. Це перешкоджає 
подальшому розвитку підприємств і реалізації їх соціально-економічних можливостей 
в системі санаторно-курортного комплексу та природно-ресурсного потенціалу 
України і, відповідно, актуалізує науково-практичне завдання удосконалення 
управління мотивацією праці на підприємствах цього галузевого комплексу. 

Проблемам управління персоналом і мотивацією праці приділено багато уваги у 
дослідженнях вітчизняних і зарубіжних науковців: Д. Богині, Г. Дж. Болта,  
П. Буряка, В. Герчікова, О. Гончар, О. Грішнової, О. Даниленко, О. Денисюк,  
Н. Єсінової, Г. Завіновської, А. Колота, Р. Крапгама, А. Лаурента, Е. Лібанової,  
Т. Лобанової, Б. Мізюка, В. Нижника, О. Новикової, М. Семикіної, Т. Скрипко,  
Р. Хілла, Л. Шимановської-Діанич, Г. Шредера та ін. Теоретико-методичні аспекти 
управління функціонуванням та розвитком підприємств санаторно-курортного 
комплексу є предметом активних наукових дискусій Ю. Алексєєвої, Н. Ведмідь,  
А. Ветитнева, Н. Влащенко, І. Гродзинської, І. Дишлового, В. Калитюка, Н. Міценко, 
Н. Нєчевої, О. Нікітіної, М. Окландера, В. Семенова, Т. Ткаченко, С. Харічкова,  
О. Шаптали та інших науковців. Вивчення опублікованих праць і практики 
господарської діяльності свідчать про недостатнє висвітлення питань, пов’язаних із 
застосуванням сучасних методів оцінки та теоретико-методичним забезпеченням 
управління мотивацією праці на підприємствах санаторно-курортного комплексу. Ці 
аспекти зумовили актуальність теми дисертації, її мету, завдання та структуру. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 
тісно пов’язане зі Стратегією розвитку туризму та курортів на період до 2026 року. 
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Дисертаційна робота виконана відповідно до плану наукових досліджень 
Львівського торговельно-економічного університету, зокрема, за науково-
дослідними темами «Управління інноваційним розвитком підприємств сфери 
товарного обігу» (номер державної реєстрації 0116U008696), де автором 
відображені взаємозв’язки між управлінням мотивацією праці персоналу та 
інноваційним розвитком підприємств санаторно-курортного комплексу, та «Вимір 
розвитку трудового потенціалу в умовах становлення інформаційного суспільства» 
(номер державної реєстрації 0112U007115), в межах якої автором представлена 
мотивація праці в складі факторів формування, розвитку та використання трудового 
потенціалу підприємств. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є обґрунтування 
та розвиток теоретико-методичних засад, прикладних інструментів і засобів 
управління мотивацією праці на підприємствах санаторно-курортного комплексу.  

Для досягнення мети в дисертаційній роботі поставлені та вирішені такі 
завдання: 

– з’ясувати теоретико-методичні засади мотивації праці у системі управління 
персоналом підприємства; 

– узагальнити еволюцію підходів до мотивації праці та визначити її 
особливості на підприємствах санаторно-курортного комплексу; 

– виявити передумови управління мотивацією праці на підприємствах 
санаторно-курортного комплексу; 

– дослідити стан економічної компоненти мотивації праці на підприємствах 
санаторно-курортного комплексу; 

– провести оцінювання ефективності управління мотивацією праці на 
підприємствах санаторно-курортного комплексу;  

– обґрунтувати напрями формування системи управління мотивацією праці на 
підприємствах санаторно-курортного комплексу; 

– запропонувати методику впровадження елементів системи управління 
мотивацією праці на підприємствах санаторно-курортного комплексу; 

– визначити напрями узгодження управління мотивацією праці та 
ефективності функціональних сфер підприємств санаторно-курортного комплексу. 

Об’єктом дослідження є процес управління мотивацією праці на підприємствах 
санаторно-курортного комплексу. 

Предметом дослідження є теоретико-методичні засади, інструменти та засоби 
управління мотивацією праці на підприємствах санаторно-курортного комплексу. 

Методи дослідження. Під час роботи над дисертацією використовувалася 
сукупність загальнонаукових і спеціальних методів досліджень: логічного 
узагальнення, аналізу і синтезу (для обґрунтування змісту поняття «мотивація праці» 
та її особливостей на підприємствах санаторно-курортного комплексу; визначення 
змісту, еволюції теоретичних підходів до мотивації праці); системного аналізу (для 
подальшого розвитку методики оцінювання ефективності управління мотивацією праці 
на підприємствах санаторно-курортного комплексу); статистичного аналізу та 
експертних оцінок (для надання характеристики умовам впровадження і розвитку 
системи мотивації праці на підприємствах санаторно-курортного комплексу; оцінки 
стану управління нею); середніх та відносних величин, структурного, факторного 
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аналізу (для оцінювання стану мотивації праці, виявлення тенденцій, внутрішніх і 
зовнішніх чинників впливу); групувань, стратегічного менеджменту (для 
обґрунтування пріоритетів та засобів впровадження системи управління мотивацією 
праці персоналу у господарську практику підприємств санаторно-курортного 
комплексу); системного та порівняльного аналізу (при обґрунтуванні напрямів 
узгодження управління мотивацією праці та ефективності функціональних сфер 
підприємств санаторно-курортного комплексу); економіко-математичного 
моделювання (для розробки факторної моделі результативності мотивації праці, 
моделі ефективності управління мотивацією праці); графічні методи (для наочного 
представлення досліджуваних процесів); системного аналізу та наукової абстракції 
(для формування висновків за розділами та загальних висновків). 

Інформаційну та статистичну основу дисертації становлять законодавчі та 
нормативні акти України, матеріали Державної служби статистики України, 
монографії та періодичні вітчизняні й зарубіжні видання, матеріали науково-
практичних конференцій, інформаційні ресурси мережі Internet, дані фінансової та 
статистичної звітності підприємств санаторно-курортного комплексу, матеріали 
проведеного автором опитування працівників підприємств; матеріали особистих 
досліджень автора. Обробка даних здійснювалася за допомогою сучасних 
інформаційних технологій. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розвитку теоретико-
методичних положень та розробці прикладних рекомендацій щодо удосконалення 
управління мотивацією праці на підприємствах санаторно-курортного комплексу. 
Зокрема, у дисертації 

удосконалено: 
– концептуальні засади управління мотивацією праці на підприємствах 

санаторно-курортного комплексу, для чого на основі уточнення ключових предметів 
мотивації, виходячи з особливостей функціонування та управління персоналом 
підприємств санаторно-курортного комплексу, доповнені характеристики внутрішньої, 
економічної та адміністративної мотивації. За рахунок цього при управлінні 
мотивацією праці враховуються як традиційні параметри мотивації, так і специфічні, 
характерні безпосередньо для підприємств аналізованого галузевого комплексу;  

– науково-методичні положення щодо оцінювання ефективності управління 
мотивацією праці персоналу через формування системи показників за головними 
складовими мотивації (економічною, адміністративною та внутрішньою), а також 
опрацювання результатів соціологічних опитувань з використанням методу головних 
компонент, що дозволяє уникнути суб’єктивізму експертів, визначити коефіцієнти 
вагомості та значення показників ефективності управління мотивацією праці; 

– сутнісні характеристики поняття мотивації праці на підприємствах 
санаторно-курортного комплексу, зокрема, на відміну від підходів, за яких 
мотивація розглядається як процес впливу на персонал, обґрунтовано необхідність її 
розгляду як системи інструментів, заходів і засобів управління, які застосовуються 
для формування на підприємстві мотиваційного середовища, належних зовнішніх 
стимулів і внутрішніх мотивів для високоефективної праці персоналу, його розвитку 
та реалізації інтелектуального потенціалу, виконання функціональних обов’язків і 
завдань, недопущення девіантної поведінки, якісного обслуговування споживачів, 
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що в сукупності забезпечує досягнення цілей і завдань функціонування та розвитку 
підприємства. Такий підхід передбачає не лише надання персоналу матеріальної та 
нематеріальної мотивації, але й створення умов і посилення дії інституційних 
чинників, які забезпечують соціально-трудову привабливість підприємства;  

набули подальшого розвитку: 
– інструментарій практичного управління мотивацією праці на підприємствах 

санаторно-курортного комплексу за рахунок обґрунтування системи управління 
мотивацією праці, що може слугувати методичним стандартом якості управління 
мотиваційним середовищем. Впровадження системи на підприємствах санаторно-
курортного комплексу дозволяє підвищити ефективність управління мотивацією, 
оскільки чітко ідентифікує об’єкти управління (чинники та сфери мотивації), 
визначає склад суб’єктів управління та їх можливості, що можуть бути реалізовані із 
залученням інструментів управління, ресурсного, інфраструктурного та 
інституційного забезпечення, засобів комунікаційно-психологічного впливу; 
імплементація системи орієнтована на поєднання зовнішніх і внутрішніх передумов 
управління персоналом з результатами мотивації його праці; 

– теоретико-прикладні підходи щодо впровадження системи управління 
мотивацією праці на підприємствах санаторно-курортного комплексу, для чого 
розроблений відповідний алгоритм і карта стимулювання та розвитку персоналу 
підприємств, які, на відміну від стандартних підходів, коли визначаються цілі та засоби 
реалізації політики мотивації, дозволяють здійснювати моніторинг і контроль міри 
впровадження системи управління мотивацією праці на підприємствах шляхом 
відстеження найбільш чутливих об’єктів мотивації: оплати праці, кар’єрного 
просування, визнання особистих досягнень, навчання та розвитку, соціальної 
компенсації, атмосфери в трудовому колективі;  

– засоби та інструменти управління ефективністю на різних рівнях соціально-
економічної системи «підприємство» в межах ланцюга: працівник – управління 
мотивацією праці – управління персоналом – функціональні сфери підприємства – 
підприємство, що уможливлює тісний зв’язок між ефективністю мотивації та 
збалансованим розвитком підприємства. Такий зв’язок забезпечується узгодженням 
розроблених засобів та інструментів мотивації з позитивними наслідками їх 
використання в головних функціональних сферах підприємства санаторно-курортного 
комплексу – господарсько-виробничій, фінансовій, інтелектуально-кадровій та 
соціальній, технологічній, інвестиційно-інноваційній та інтерфейсній; 

– науково-методичний підхід до оцінювання економічної компоненти 
мотивації праці на підприємствах санаторно-курортного комплексу, в основі якої – 
динамічне співвідношення продуктивності праці та витрат на її мотивацію, шляхом 
розрахунку інтегрального показника ефективності за весь аналізований період (що 
нівелює складність порівняння різночасових даних) та диференційованого аналізу 
ефективності мотивації праці за групами мікро-, малих, середніх та великих 
підприємств (що дозволяє коректно порівнювати різні за розмірами підприємства).  

Практичне значення одержаних результатів полягає в поглибленні 
теоретико-методичних засад управління мотивацією праці на підприємствах 
санаторно-курортного комплексу, що обумовлює можливість їх практичного 
використання під час формування та впровадження системи мотивації персоналу 
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задля підвищення ефективності управління ним та забезпечення розвитку 
підприємств санаторно-курортного комплексу. 

Наукові доробки та пропозиції щодо управління мотивацією праці на 
санаторно-курортних підприємствах були використані в роботі Департаменту 
економічної політики Львівської обласної державної адміністрації під час розробки 
Стратегії розвитку Львівської області на період до 2020 року в частині формування 
цілей туристичної привабливості, модернізації державних та комунальних закладів 
санаторно-курортного комплексу (довідка № 1-10-3819 від 13.10.2017 р.).  

Рекомендації щодо управління мотивацією праці в підприємствах санаторно-
курортного комплексу використовуються ТОВ «Санаторій «Київ Плюс» (довідка  
№ 712 від 14.12.2017 р.). 

Рекомендації щодо стратегії управління мотивацією праці, алгоритму її 
оцінки, системи складових управління заробітною платою, впровадження моделі 
стратегічного коучингу застосовані ПрАТ «Трускавецькурорт» (довідка № 584 від 
24.10.2017 р.).  

Рекомендації щодо методики оцінки рівня мотивації персоналу та визначення 
напрямів покращення управління мотивацією праці використані в ТОВ «Квелє» 
(санаторій «Квелє-поляна») (довідка № 172 від 09.10.2017 р.).  

Окремі положення дисертації використовуються у навчальному процесі 
Львівського торговельно-економічного університету під час викладання навчальних 
дисциплін «Економіка і планування в підприємствах галузі», «Управління 
персоналом підприємства», «Економіка праці та соціально-трудові відносини» 
(довідка № 843/01-1.08 від 11.10.2017 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним науковим 
дослідженням, а отримані висновки, пропозиції і положення наукової новизни, що 
виносяться на захист, є особистим напрацюванням дисертанта. Дисертаційна робота 
містить авторський підхід до формування та обґрунтування теоретико-методичних 
засад і практичних рекомендацій з удосконалення управління мотивацією праці на 
підприємствах санаторно-курортного комплексу. 

Апробація результатів дослідження. Основні наукові положення дисертації 
та результати досліджень автора доповідалися та схвалені на 12 міжнародних, 
всеукраїнських та загальнонаукових конференціях, зокрема, міжнародних: 
«Перспективи розвитку фінансової системи: економічні та інноваційні аспекти» 
(м. Дніпропетровськ, 2014 р.), «Наука та інновації як ключові фактори 
конкурентного лідерства у глобальній економіці» (м. Київ, 2015 р.), «Актуальні 
проблеми використання потенціалу економіки країни: світовий досвід та вітчизняні 
реалії» (м. Дніпро, 2016 р.), «Сучасні тенденції в економіці та управлінні»  
(м. Запоріжжя, 2017 р.), «From the Baltic to the Black sea: the formation of modern 
economic area» (м. Рига, Латвія, 2017 р.), «Стратегічні пріоритети розвитку 
внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах» (м. Львів, 2017 р.), «Сучасні 
технології менеджменту» (м. Луцьк, 2017 р.); всеукраїнських: «Актуальні проблеми 
соціально-гуманітарних наук» (м. Дніпропетровськ, 2013 р.), «Внутрішня торгівля: 
розвиток та механізми регулювання на макро- і мікрорівнях» (м. Львів, 2013 р.), 
«Фінансово-економічний розвиток України в умовах глобалізаційно-інтеграційних 
процесів» (м. Львів, 2014 р.), «Проблеми та перспективи розвитку економіки 
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України в умовах глобалізації» (м. Львів, 2017 р.); науковій конференції 
професорсько-викладацького складу і аспірантів ЛТЕУ «Актуальні проблеми 
економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції» (м. Львів, 2017 р.). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 20 наукових праць (18 
належать автору особисто), з них: 5 статей у наукових фахових виданнях України та 
3 статті – у наукових періодичних виданнях інших держав (з яких 5 одночасно 
входять до міжнародних наукометричних баз); 12 тез доповідей за матеріалами 
конференцій. Загальний обсяг публікації становить 5,63 друк. арк., з яких автору 
належить 5,23 друк. арк. 

Обсяг та структура роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох 
розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Обсяг основного тексту 
дисертації становить 231 сторінку, загальний обсяг – 283 сторінки. Робота містить 
33 таблиці, 30 рисунків, 17 додатків. Список використаних джерел налічує 247 
найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовано мету та 

завдання, визначено об’єкт, предмет, наукову новизну, теоретичне і практичне 
значення одержаних результатів. 

У першому розділі «Теоретичні аспекти управління мотивацією праці на 
підприємствах санаторно-курортного комплексу» узагальнено результати 
досліджень у сфері мотивації праці в системі управління персоналом підприємств, її 
еволюції та визначені особливості управління мотивацією праці на підприємствах 
санаторно-курортного комплексу. 

Мотивація праці є одним з найважливіших напрямів політики та інструментом 
в системі управління персоналом підприємства. Від якості мотивації залежать 
продуктивність та ефективність праці персоналу, формування та реалізація 
трудового потенціалу підприємства та в значній мірі – ефективність усієї фінансово-
господарської діяльності підприємства. З огляду на це, характеристика поняття 
мотивації, її чинники, умови та структурні елементи (потреби, інтереси, мотиви, 
стимули, дії) набули широкого відображення в наукових дослідженнях. 

Встановлено, що у більшості підходів мотивацію трактують як процес впливу 
на персонал задля формування і перетворення потреб працівників у необхідний 
результат трудової активності. Достатнього поширення набули й інші погляди на 
сутнісну характеристику поняття – як вид управлінської діяльності; функцію 
(механізм) управління персоналом; психолого-мотиваційний чинник, що визначає 
внутрішні стимули і мотиви працівника до здійснення певних дій (поведінки); 
поєднання факторів, які визначають поведінку особи, середовище внутрішніх та 
зовнішніх сил, що задають межі та форми трудової активності персоналу; чинники, 
які детермінують та підтримують на високому рівні трудову активність. 

Обґрунтовано необхідність трактування поняття мотивації праці як системи 
інструментів, заходів та засобів управління, які застосовуються для формування на 
підприємстві мотиваційного середовища, належних зовнішніх стимулів і внутрішніх 
мотивів для високоефективної праці персоналу, його розвитку і реалізації 
інтелектуального потенціалу, виконання функціональних обов’язків і завдань, 
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недопущення девіантної поведінки, якісного обслуговування споживачів, що в 
сукупності забезпечує досягнення цілей функціонування та розвитку підприємства. 

Формуванню теоретико-методичних засад управління мотивацією праці на 
підприємствах сприяє вивчення еволюції та узагальнення її теорій. Світовий досвід 
свідчить про переважний розвиток теорій мотивації за двома напрямами: 
дослідження змістовної сторони мотивації, вивчення потреб людини як головних 
мотивів її поведінки (теорії А. Маслоу, Ф. Герцберга, Д. Мак Клелланда та ін.); 
вивчення структури розподілу зусиль працівників і обрання ними певного виду 
поведінки (процесний підхід) для досягнення конкретних цілей (теорії очікувань 
В. Врума, теорія справедливості М. Портера – А. Лоулера та ін.). Сучасні теорії 
мотивації, у т. ч. теорія партисипативного управління, орієнтуються на формування 
та використання трудового потенціалу підприємства, посилення дії мотивів і 
стимулів участі найманих працівників в управлінні бізнесом. Особливості еволюції 
та сучасні тенденції розвитку теорій мотивації праці необхідно враховувати при 
формуванні теоретико-методичних засад управління мотивацією праці на 
підприємствах санаторно-курортного комплексу. 

Попри загальну типовість методів, механізмів, інструментів, способів та 
засобів, що застосовуються для управління персоналом підприємств різних видів 
економічної діяльності, об’єктивно існують особливості управління мотивацією 
праці на підприємствах санаторно-курортного комплексу (рис. 1). Ці особливості 
обумовлені специфікою соціально-трудових відносин, зайнятості, умов і режимів 
праці на підприємствах санаторно-курортного комплексу, а також завданнями, 
поставленими під час формування політики зростання інноваційності та 
забезпечення конкурентоспроможності бізнесу. Причому чинники обумовлюють як 
особливості функціонування підприємств галузі, так і управління їх персоналом та 
мотивацією праці.  

Роль мотивації праці особливо важлива на підприємствах сфери 
обслуговування, де через працівників забезпечується прямий контакт підприємства 
зі споживачами послуг, від них залежать якісні характеристики послуг та їх 
сприйняття споживачами, задоволеність рівнем обслуговування. В якості ключових 
предметів мотивації праці виступають: стимулювання високої якості та дотримання 
стандартів обслуговування; професійно-інтелектуальний розвиток персоналу; 
задоволеність і захопленість працею; психологічна мотивація, духовні потреби та 
потреби працівників у спілкуванні; активна й ефективна комунікація зі 
споживачами; міжгалузева мобільність персоналу; інноваційна активність 
персоналу, діяльність з впровадження авторських програм і методик лікування, 
обслуговування споживачів; здатність стратегувати і формувати бізнес-модель 
функціонування та розвитку підприємств санаторно-курортного комплексу. 

Традиційні напрями і види мотивації доповнюються специфічними 
інструментами, характерними для санаторно-курортного бізнесу: внутрішня 
мотивація – впровадженням інституційних чинників мотивації праці та внеску 
кожного працівника в результати праці; узгодженням мотивації та реалізації місії і 
соціально відповідальної поведінки підприємства; економічна мотивація – 
орієнтацією стимулів на підвищення ефективності формування та використання 
трудового потенціалу; зайнятістю в інтеграційних проектах на ринку санаторно-
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курортних, лікувально-оздоровчих, туристичних послуг; прямою і непрямою 
матеріальною винагородою за підтримку інноваційного розвитку бізнесу; 
адміністративна мотивація – розвитком партнерських відносин керівництва та 
підлеглих; встановленням системи відповідальності та штрафних санкцій за 
дотримання стандартів якості бізнес-процесів надання послуг; справедливим 
кар’єрним просуванням та оцінюванням заслуг працівників. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Рис. 1. Особливості функціонування та управління персоналом, ключові предмети та 

складові мотивації праці на підприємствах санаторно-курортного комплексу 

 впровадження інституційних 
чинників мотивації праці та  
внеску кожного працівника в 
результати праці; 
 узгодження мотивації праці та 
реалізації соціально відповідаль- 
ної поведінки підприємства; 
 узгодження мотивації праці та 
місії підприємств у лікуванні та 
оздоровленні населення 
 

 орієнтація стимулів на підви-
щення ефективності формування та 
використання трудового потенціалу; 
 зайнятість (керівництво) в 
інтеграційних проектах на ринку 
санаторно-курортних, лікувально-
оздоровчих, туристичних послуг; 
 пряма і непряма матеріальна 
винагорода за підтримку 
інноваційного розвитку бізнесу 
 

 розвиток партнерських 
відносин керівництва та 
підлеглих; 
 встановлення системи 
відповідальності та штрафних 
санкцій за дотримання чи 
недотримання стандартів якості 
бізнес-процесів надання послуг; 
 справедливе кар’єрне 
просування та оцінювання заслуг 
 

Внутрішня мотивація Адміністративна мотивація Економічна мотивація 

Ключові предмети мотивації: 
– стимулювання високої якості та дотримання стандартів обслуговування; 
– професійно-інтелектуальний розвиток персоналу; 
– задоволеність і захопленість працею; 
– психологічна мотивація, духовні потреби та потреби працівників у спілкуванні; 
– активна й ефективна комунікація зі споживачами; 
– міжгалузева мобільність персоналу; 
– інноваційна активність персоналу, діяльність з впровадження авторських програм і методик 
лікування, обслуговування споживачів; 
– здатність стратегувати і формувати бізнес-модель функціонування та розвитку підприємства 
санаторно-курортного комплексу 

Особливості функціонування та управління персоналом підприємств: 
– специфічні умови та режими праці; 
– нижчий рівень конкретності результатів праці, їх творчий характер; 
– широка варіативність основних та супутніх послуг, що надаються споживачам; 
– висока роль неформальних чинників у соціально-трудовій сфері; 
– значна соціальна спрямованість санаторно-курортної сфери; 
– багатоетапна взаємодія персоналу зі споживачами послуг та висока залежність дотримання 
стандартів обслуговування, виступ процесу обслуговування споживачів частиною продукту (послуги);  
– нижча роль техніко-технологічної бази та вища нематеріальних факторів; 
– взаємодія підприємств галузі, держави, фінансових та соціально-страхових фондів задля підвищення 
рівня доступності послуг для населення; 
– залежність бізнесу від впровадження медичних, технічних, медико-технологічних та ін. інновацій 

Групи чинників впливу на мотиваційне середовище 

Специфіка соціально-
трудових відносин, зайнятості, 

умов та режимів праці 

Перспективи та напрями 
інноваційного розвитку 

підприємств галузі 

Процеси забезпечення 
конкурентоспроможності 

підприємств галузі та їх послуг 
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У другому розділі «Оцінювання мотивації праці та управління нею на 
підприємствах санаторно-курортного комплексу» подано передумови управління 
мотивацією праці, економічну характеристику мотивації праці, а також оцінено 
ефективність управління мотивацією праці на підприємствах санаторно-курортного 
комплексу. 

Макроекономічне середовище функціонування підприємств санаторно-
курортного комплексу України неоднозначне і характеризується як позитивними 
тенденціями, так і ознаками системної кризи, що позначається на формуванні 
передумов управління персоналом та мотивацією праці.  

Головними негативними тенденціями є зменшення кількості санаторно-
курортних закладів (на 1319 од. або 43,4% у 2016 р. порівняно з 2009 р.), скорочення 
кількості ліжко-місць (на 50,4%) та виробничого потенціалу загалом, зменшення 
чисельності працівників (на 64,6 тис. осіб або 68,3%) і масштабів обслуговування 
населення (на 1,6 млн. осіб або 51,7%), зростання витратомісткості послуг і 
погіршення внаслідок цього фінансових можливостей підприємств щодо 
стимулювання праці. Виявлені деякі позитивні тенденції – чинники якісного впливу 
на ефективність управління мотивацією праці персоналу підприємств: збільшення 
обсягів доходів від надання послуг, активів та оборотного капіталу; модернізація 
матеріально-технічної бази окремих підприємств (санаторіїв) і покращення, таким 
чином, якісних характеристик та конкурентоспроможності послуг. Встановлено, що 
подальший розвиток підприємств галузі в значній мірі визначається як якісним 
кадровим забезпеченням, так і ефективністю праці персоналу та напряму пов’язаний 
з належною мотивацією праці.   

Основною та найбільш стимулюючою складовою мотивації є її економічна 
компонента. В складі фонду оплати праці досліджуваних підприємств 70% складає 
основна заробітна плата; наявні випадки заборгованості з виплати заробітної плати 
працівникам; найвищий рівень оплати праці характерний для мікро- та малих 
підприємств, а найнижчий – для великих підприємств галузі.  

Для оцінювання ефективності економічної компоненти мотивації праці 
сукупність досліджуваних підприємств санаторно-курортного комплексу була 
розподілена на групи мікро-, малих, середніх і великих підприємств. За 
результатами порівняння темпів зміни продуктивності праці та середньої заробітної 
плати, розрахунку інтегральних коефіцієнтів встановлено, що загалом по 
досліджуваних підприємствах інтегральний коефіцієнт ефективності економічної 
компоненти мотивації праці становив 1,025, що є свідченням низького, втім 
позитивного ефекту мотивації праці на підприємствах галузі (табл. 1). Найвищу 
ефективність економічної компоненти мотивації праці відзначено на середніх 
підприємствах санаторно-курортного комплексу (ПрАТ «Санаторій Мошногір’я»; 
ПрАТ «Санаторно-готельний комплекс «Дніпро-Бескид»; ПрАТ «Клінічний 
санаторій «Полтава-Крим»; ТОВ «Санаторій «Борисфен»; ПрАТ лiкувально-
оздоровчих закладiв профспілок України «Укрпрофоздоровниця» (інтегральний 
коефіцієнт склав 1,1). Середньою ефективністю характеризувалися малі (1,062) та 
мікропідприємства (1,008). Неефективною виявилася економічна компонента 
мотивації праці в секторі великих підприємств (0,97).   
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Таблиця 1 
Інтегральні коефіцієнти ефективності економічної компоненти мотивації праці 

персоналу досліджуваних підприємств санаторно-курортного комплексу  
у 2011-2016 рр. (за групами підприємств) 

Показники Роки 
2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015 

Всі підприємства 
Ланцюгові індекси зміни продуктивності праці 1,076 1,260 1,023 1,003 1,042 
Ланцюгові індекси зміни середньої заробітної 
плати 0,990 1,150 1,140 0,890 1,108 

Інтегральний коефіцієнт ефективності 1,025 
Мікропідприємства 

(ПАТ «Санаторій «Смерічка»; ПрАТ «Дитячий оздоровчо-санаторний комплекс «Нива»;  
ПрАТ «Спільне підприємство «Санаторій Полтава»; ПрАТ «Каховський дитячий оздоровчий табір 

«Лісова казка»; ПрАТ «Дитячий оздоровчий табір «Олімпія») 
Ланцюгові індекси зміни продуктивності праці 1,100 1,240 1,009 1,001 1,050 
Ланцюгові індекси зміни середньої заробітної 
плати 1,155 1,570 0,730 0,980 1,069 

Інтегральний коефіцієнт ефективності 1,008 
Малі підприємства 

(ПрАТ «Санаторій «Рай-Оленівка»; ТОВ «Санаторний комплекс «Деренівська Купiль»;  
ПрАТ «Лікувально-оздоровчий комплекс «Айвазовське») 

Ланцюгові індекси зміни середньої заробітної 
плати 1,060 1,350 0,990 0,980 1,120 

Ланцюгові індекси зміни продуктивності праці 0,990 1,043 1,011 1,106 0,997 
Інтегральний коефіцієнт ефективності 1,062 

Середні підприємства 
(ПрАТ «Санаторій Мошногір’я»; ПрАТ «Санаторно-готельний комплекс «Дніпро-Бескид»;  

ПрАТ «Клінічний санаторій «Полтава-Крим»; ТОВ «Санаторій «Борисфен»;  
ПрАТ ЛОЗП України «Укрпрофоздоровниця») 

Ланцюгові індекси зміни середньої заробітної 
плати 1,160 1,230 1,040 1,020 1,040 

Ланцюгові індекси зміни продуктивності праці 0,930 1,080 1,130 0,890 0,965 
Інтегральний коефіцієнт ефективності 1,100 

Великі підприємства 
(ПрАТ «Трускавецькурорт»; ПрАТ лiкувально-оздоровчих закладiв «Миргородкурорт») 

Ланцюгові індекси зміни середньої заробітної 
плати 1,014 1,240 1,033 1,014 0,988 

Ланцюгові індекси зміни продуктивності праці 1,027 1,202 1,159 0,910 1,153 
Інтегральний коефіцієнт ефективності 0,970 

З метою оцінювання стану та ефективності управління мотивацією праці на 
підприємствах санаторно-курортного комплексу проведено соціологічне опитування 
шляхом анкетування, в якому взяло участь 83 респонденти – працівники 
підприємств галузевого комплексу. В результаті опитування виявлено види 
мотивації праці, що застосовуються на підприємствах, уточнено сутнісно-змістові 
характеристики мотивації праці, визначено рівень задоволеності працівників 
мотивацією праці, виявлено проблеми і обмеження в управлінні мотивацією. 
Встановлено, що більшість респондентів вважають, що якісна та ефективна 
мотивація праці стосується створення мотиваційного середовища на підприємствах 
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(97,6% респондентів), що слід вважати сприятливою передумовою реалізації 
ефективної політики управління мотивацією праці на підприємствах галузі. Крім 
того, працівники усвідомлюють, що ефективне управління мотивацією праці здатне 
забезпечити зростання ефективності функціонування підприємств санаторно-
курортного комплексу. 

Використовуючи запропонований автором методичний підхід, визначено 
інтегральний коефіцієнт ефективності управління мотивацією праці (0,69), що 
оцінено як прийнятне значення, проте, наявний значний потенціал і можливості для 
підвищення ефективності управління мотивацією праці на підприємствах галузі. 
Менеджменту підприємств слід звернути увагу на удосконалення і підвищення 
ефективності управління економічною компонентою мотивації, оскільки 
інтегральний коефіцієнт по ній виявився найменшим (0,53). 

Для обґрунтування ефективних управлінських рішень щодо напрямів і засобів 
підвищення ефективності мотивації праці на підприємствах санаторно-курортного 
комплексу було досліджено роль окремих складових мотивації у формуванні 
інтегрального показника (табл. 2).  

Таблиця 2 
Результати оцінювання вагомості параметрів ефективності мотивації праці 

за окремими складовими на досліджуваних підприємствах  
санаторно-курортного комплексу 

Складові мотивації та параметри її ефективності  Коефіцієнти 
вагомості 

Економічна мотивація 0,296 
Належність рівня оплати праці, обґрунтованість системи тарифних ставок і посадових 
окладів 0,039 
Сформованість на підприємстві гнучкої та ефективної системи матеріального 
стимулювання праці 0,050 
Узгодженість системи оплати праці з напруженістю, складністю та кінцевими 
результатами праці 0,060 
Наявність у працівників мотивації до розвитку власного інтелектуального та трудового 
потенціалу 0,060 
Ступінь мотивації працівників до участі в інтеграційно-міжгалузевій співпраці 0,049 
Ступінь мотивації працівників для створення і впровадження інновацій 0,038 
Адміністративна мотивація 0,289 
Справедливість і раціональність організаційної структури управління підприємством та 
персоналом 0,051 
Ефективність застосовуваної на підприємстві координації діяльності персоналу з 
використанням нормативних документів (наказів, інструкцій, положень, ін.) 0,060 
Якість системи норм і правил, яких мають дотримуватися працівники 0,065 
Розвиненість партнерських відносин керівників і підлеглих 0,061 
Наявність і справедливість сформованої системи відповідальності за дотримання 
стандартів бізнес-процесів 0,061 
Можливість участі (залученість) персоналу в управлінських процесах 0,052 
Внутрішня мотивація 0,350 
Сприятливість соціально-трудового середовища 0,055 
Рівень гуманізації і соціалізації праці 0,060 
Узгодженість цілей розвитку підприємства та трудової діяльності персоналу 0,060 
Рівень інтелектуалізації та збагачення праці 0,059 
Зв’язок стимулювання праці й соціально відповідальної поведінки персоналу  0,061 
Рівень впливу на трудову поведінку реалізації суспільної місії лікування та оздоровлення 
населення 0,055 
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Встановлено: 
− найбільший вплив на інтегральний коефіцієнт ефективності управління 

мотивацією праці має внутрішня мотивація (0,35); 
− майже однаковий внесок в інтегральний показник мають економічна (0,296) 

та адміністративна (0,289) складові; 
− серед параметрів ефективності мотивації праці практично всі знаходяться на 

рівні 0,05-0,06, що свідчить про порівняно рівномірний їх вплив на загальний стан 
управління мотивацією праці, тому всі вони потребують врахування в комплексі; 

− перспективними в контексті підвищення ефективності управління 
мотивацією праці є такі напрями мотивації, як якість системи норм і правил, яких 
мають дотримуватися працівники; розвиненість партнерських відносин керівників і 
підлеглих; наявність і справедливість сформованої системи відповідальності за 
дотримання стандартів бізнес-процесів; зв’язок стимулювання праці та соціально 
відповідальної поведінки персоналу підприємства (в сукупності на 24,8% 
обумовлюють ефективність управління мотивацією). 

Для ідентифікації ключових факторів впливу на головний результат мотивації 
праці персоналу підприємств санаторно-курортного комплексу – ефективність праці 
– здійснено кореляційно-регресійний аналіз. Виходячи з оцінки кореляційних 
взаємозв’язків, встановлено, що найбільший вплив на рівень продуктивності праці 
досліджуваних підприємств (Y) мають п’ять факторів: середня заробітна плата (х1), 
частка інших заохочувальних та компенсаційних виплат у фонді оплати праці (х3), 
сума заборгованості з оплати праці в розрахунку на одного працівника (х5), частка 
фонду оплати праці в операційних витратах (х6), кількість споживачів послуг в 
розрахунку на одного працівника підприємств санаторно-курортного комплексу (х7). 

Отримане рівняння набуло вигляду:  
 

Y = 0,2431x1 + 0,0484х3  – 0,4003х5 + 0,0747х6 + 0,9375х7  – 2,1059 ,                  (1) 

де х1 – середня заробітна плата, грн; х3 – частка інших заохочувальних та компенсаційних виплат у 
фонді оплати праці, %; х5 – сума заборгованості з оплати праці в розрахунку на одного працівника, 
грн; х6 – частка витрат на оплату праці в операційних витратах, %; х7 – кількість споживачів 
послуг в розрахунку на одного працівника підприємства санаторно-курортного комплексу, осіб.  

Коефіцієнт детермінації ( 2
adjR ) дорівнює 0,9321, отримане значення критерію 

Фішера F(8,15) становить 39,5, стандартна похибка StdErr рівна 0,0111 та знаходиться 
в межах допустимих значень, що підтверджує  адекватність моделі. Отримана 
регресійна модель дозволить керівництву підприємств відслідковувати вплив 
зазначених факторів на зміну продуктивності праці та коригувати заходи з 
покращення мотивації праці, що сприятиме підвищенню ефективності управління нею. 

Третій розділ «Напрями та засоби удосконалення управління мотивацією 
праці на підприємствах санаторно-курортного комплексу» присвячено 
обґрунтуванню сучасної системи управління мотивацією праці та методики 
впровадження її елементів на підприємствах санаторно-курортного комплексу, а 
також визначенню напрямів узгодження управління мотивацією праці та 
ефективності функціональних сфер підприємств санаторно-курортного комплексу.  

Враховуючи важливість, вплив на кінцеві результатами господарювання та 
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розвиток підприємств, системність, комплексність, складність мотивації праці на 
підприємствах санаторно-курортного комплексу слід побудувати раціональну 
систему управління нею, внутрішніми елементами якої є суб’єкти та об’єкти 
управління, управлінські інструменти, ресурсне та інфраструктурне забезпечення, 
інституційно-правовий, нормативно-методичний та організаційний базис, 
комунікаційно-психологічні засоби. Така система повинна враховувати специфіку 
підприємств різних розмірів, спеціалізації, ресурсних можливостей, складу та 
структури персоналу. 

Формуванню якісної та ефективної системи управління мотивацією праці на 
підприємстві санаторно-курортного комплексу передує визначення цілей, стратегії 
його розвитку та побудова системи мотивації таким чином, щоб працівники 
докладали максимальних зусиль для отримання результатів, які сприятимуть 
досягненню цілей розвитку підприємства. Для малих підприємств санаторно-
курортного комплексу доцільно реалізувати стратегію «ставка на ключового 
фахівця» (з орієнтацією на виважене стимулювання праці одного-двох провідних 
лікарів з акцентом на економічній та внутрішній компонентах мотивації). Для 
середніх підприємств доречною є стратегія «орієнтація на професіоналізм» (з 
диференційованими стимулюючими заходами з орієнтацією на економічній та 
адміністративній компонентах мотивації управлінського та обслуговуючого 
персоналу). Для великих підприємств найбільш ефективною є стратегія «системний 
підхід» (здійснюється комплексна мотивація, в т. ч. економічна, адміністративна та 
внутрішня, мотивація праці лікарів, адміністративного, середнього медичного та 
обслуговуючого персоналу). 

Необхідно не лише сформувати, але й інтегрувати систему управління 
мотивацією праці в систему управління персоналом та розвитком підприємства. Для 
згладжування перешкод і забезпечення прискорення адаптації системи управління 
мотивацією праці до бізнес-процесів підприємства доцільно послідовно пройти такі 
етапи запропонованого алгоритму впровадження системи: оцінювання діючої 
системи мотивації персоналу та формування мотиваційного профілю працівників; 
виявлення взаємозв’язків управління мотивацією праці та ефективності і поточного 
стану фінансового-господарської діяльності підприємства; проектування систем 
економічної, адміністративної та внутрішньої мотивації, створення системи 
лояльності персоналу; розробка системи тренінгів; впровадження коучингу в діючі 
комунікації; інституційно-організаційне забезпечення імплементації системи; 
контроль її результатів. 

Інструментом визначення напрямів розвитку, а також ефективності 
впровадження системи управління мотивацією праці на підприємствах санаторно-
курортного комплексу має слугувати карта стимулювання і розвитку персоналу 
підприємств, яка складається з блоків: оплата праці; просування; визнання 
особистих досягнень; навчання (розвиток); соціальна компенсація; атмосфера в 
колективі. Характеристики, визначені на підприємстві за цими блоками, мають 
враховуватися й при формуванні структури оплати праці. 

Обґрунтовано роль професійної згуртованості персоналу на підприємствах 
санаторно-курортного комплексу, що надають послуги кінцевому споживачу, для 
забезпечення якої рекомендовано впровадити модель коучингу – інструмента 
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особистісного й професійного розвитку персоналу шляхом тренерства, позитивної, 
когнітивної й організаційної психології, що формує уявлення про усвідомлене 
соціально-трудове життя й можливості постійного та цілеспрямованого розвитку 
працівника. 

Ефективність системи управління мотивацією праці на підприємствах 
санаторно-курортного комплексу значно зросте за умов формування комплексу 
інструментів і засобів, які будуть реалізуватися диференційовано за головними 
категоріями персоналу (табл. 3). Деталізовано чинники мотивації для лікарів, 
середнього медичного, адміністративного та обслуговуючого персоналу. 

Доцільно включати до цього переліку зовнішніх фахівців та експертів, з якими 
співпрацюють підприємства, задля забезпечення високого рівня якості і 
конкурентоспроможності створюваного санаторно-курортного продукту. 
Впровадження такої системи дозволяє більш диференційовано та ефективно підійти 
до посилення дії тих чи інших чинників мотивації праці. 

Важливим є узгодження інструментів мотивації праці зі стратегічним 
баченням ролі працівника відповідної категорії у забезпеченні розвитку 
підприємства санаторно-курортного комплексу. Рекомендовано відповідні 
стратегічні підходи до мотивації праці окремих категорій персоналу: для лікарів – 
мотивація до зростання професіоналізму та відданості справі; для адміністративного 
персоналу – до розвитку інноваційної конкурентоспроможності персоналу; для 
середнього медичного персоналу – до формування професійної конкуренто-
спроможності; для обслуговуючого персоналу – до навчання і розвитку; для 
зовнішніх фахівців і експертів – до розширення співробітництва. Розроблено 
інструменти та засоби економічної, адміністративної та внутрішньої мотивації за 
окремими категоріями персоналу, які слід реалізовувати підприємствам санаторно-
курортного комплексу.  

Оскільки головне завдання мотивації праці стосується безпосереднього впливу 
на активізацію трудової діяльності працівників, спонукання їх до якісного 
виконання поставлених завдань, необхідно, щоб ці процеси одночасно 
узгоджувалися з покращенням головних показників функціонування і розвитку 
підприємств санаторно-курортного комплексу, що актуалізує завдання розробки 
прикладних засад узгодження процесів управління мотивацією праці за ефективним, 
сталим і збалансованим розвитком підприємств. 

Для забезпечення системного, комплексного і повноцінного впливу управління 
мотивацією праці на результати господарювання потрібно чітко встановити і 
забезпечити зв’язки на рівні конкретних критеріїв ефективності санаторно-
курортного бізнесу та практичних заходів і дій, які будуть спрямовані на 
покращення системи управління мотивацією праці персоналу підприємств. Для 
цього обґрунтовані інструменти та засоби економічного, адміністративного і 
внутрішнього мотиваційного впливу на персонал підприємств, що зорієнтовані на 
позитивні зміни в таких функціональних сферах розвитку підприємств санаторно-
курортного комплексу, як господарсько-виробнича, фінансова, інтелектуально-
кадрова та соціальна, технологічна, інвестиційно-інноваційна, інтерфейсна, що 
дозволить сформувати достатні внутрішні і зовнішні стимули та мотиви для 
високоефективної праці персоналу. 
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Таблиця 3 
Система інструментів удосконалення управління мотивацією праці на 
підприємствах санаторно-курортного комплексу за групами персоналу 

Суб’єкти-
реципієнти 
мотивації 

Стратегічні вектори: Інструменти (заходи) удосконалення системи мотивації праці за 
складовими мотивації ↑розвиток персоналу 

↑ розвиток мотивації праці економічна адміністративна внутрішня 

Лікарі 

Створення штату відомих 
висококваліфікованих 
фахівців-лікарів, що 
забезпечують якість 
медико-оздоровчих послуг 

 встановлення системи 
оплати праці за 
інтегральними 
коефіцієнтами (у 
відповідності до групи 
значимості та категорії 
конкурентоспромож-
ності працівника); 

 розширення участі 
провідних лікарів в 
управлінні розвит-
ком підприємств, 
прийнятті ключо-
вих фінансово-
господарських 
рішень; 

 формування 
високого рівня 
мобільності та 
престижності 
вищого лікарського 
персоналу у 
санаторно-
курортній сфері; 

Мотивація до зростання 
професіоналізму та 
відданості справі 

Адмініст-
ративний 
персонал 

Розвиток та диверсифікація 
бізнесу, зростання якості та 
покращення асортименту 
санаторно-курортних 
послуг, підвищення рівня 
інноваційності підприємств 

 впровадження коефі-
цієнтів підвищення 
рівня оплати праці за 
інноваційність бізнес-
процесів; 
 формування системи 
преміювання за 
результати функціо-
нування та розвиток 
об’єктів санаторно-
курортного комплексу; 

 включення ключо-
вого управлінського 
персоналу до вищих 
органів управління і 
контролю бізнесу, 
надання частки у 
власності; 
 моніторинг оці-
нювання ефектив-
ності на всіх рівнях 
управління; 

 реалізація PR-
програм з розвитку 
престижності і 
соціальної 
відповідальності 
підприємств  
на території їх 
функціонування, 
включно з роллю 
управлінського 
персоналу; 

Мотивація до розвитку 
інноваційної конкуренто-
спроможності персоналу 

Середній 
медичний 
персонал 

Удосконалення професій-
них навичок, якісне обслу-
говування споживачів, 
вплив на розвиток 
асортименту послуг  впровадження 

категоріально- 
професійної сітки  
оплати праці для  
середнього  
медичного персоналу; 

 можливості участі 
у формуванні і 
розвитку управ-
лінських кадрів, 
формуванні штату 
професійних 
управлінців-лідерів, 
конструювання 
відносин в системі 
управління; 
 впровадження 
системи розвитку 
кар’єри; 

 системна 
реалізація 
комплексу заходів  
з формування 
середовища 
задоволеності від 
надання медико-
оздоровчих послуг і 
результатів праці; 

Мотивація до  
формування професійної 
конкурентоспроможності 

Обслуго-
вуючий 
персонал 

Розвиток професійно-
кваліфікаційних якостей, 
медико-лікарських 
компетентностей  

 узгодження рівня 
оплати праці з катего-
ріями конкуренто-
спроможності 
обслуговуючого 
персоналу; 
 надання пільг і 
знижок на відпочинок і 
оздоровлення; 

 посилення стан-
дартизації функціо-
нальних обов’язків, 
завдань та викону-
ваної роботи, міні-
мізація «контактів»  
з керівниками, 
підвищення рівня 
«трудової свободи»; 

 визнання резуль-
татів праці, покра-
щення умов і режи-
мів праці та відпо-
чинку, впровадження 
технічних і техноло-
гічних інновацій в 
обслуговуючі бізнес-
процеси; 

Мотивація до навчання і 
розвитку 

Зовнішні 
фахівці та 
експерти 

Отримання якісних 
взаємовигідних послуг, 
науково-інноваційна 
підтримка розвитку 
підприємств 

 встановлення 
винагороди в якості 
відсотка від чистого 
прибутку за збільшення 
обсягів чи підвищення 
ефективності 
діяльності. 

 часткова 
зайнятість, 
укладання 
контрактів, участь в 
управлінні та 
прийнятті рішень з 
розвитку бізнесу. 

 популяризація 
партнерів по 
співробітництву в 
рамках PR-програм 
підприємств. Мотивація до розширення 

співробітництва 
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ВИСНОВКИ 
У дисертації наведено узагальнення та нові підходи до вирішення науково-

прикладного завдання – обґрунтування теоретико-методичних засад, прикладних 
інструментів і засобів управління мотивацією праці на підприємствах санаторно-
курортного комплексу. Отримані науково-теоретичні, методичні та практичні 
результати дозволяють зробити такі висновки: 

1. Мотивація є одним з основних чинників забезпечення високоефективної 
праці, якісного виконання працівниками посадових обов’язків, їх професійно-
кваліфікаційного розвитку, формування і використання інтелектуально-кадрового 
потенціалу підприємства загалом. Роль мотивації праці особливо важлива на 
підприємствах сфери обслуговування, де через працівників забезпечується прямий 
контакт підприємства зі споживачами послуг, від них залежать якісні 
характеристики послуг та їх сприйняття споживачами, їх задоволеність 
обслуговуванням. Дослідження виявило, що мотивація праці здебільшого 
розглядається як процес впливу на персонал, вид управлінської діяльності, 
психолого-мотиваційний чинник і т. ін. Мотивацію праці на підприємствах 
санаторно-курортного комплексу слід розглядати як систему інструментів, заходів 
та засобів управління, які застосовуються для формування на підприємстві 
мотиваційного середовища, належних зовнішніх стимулів і внутрішніх мотивів для 
високоефективної праці персоналу, його розвитку та реалізації інтелектуального 
потенціалу, виконання функціональних обов’язків і завдань, недопущення 
девіантної поведінки, якісного обслуговування споживачів, що в сукупності 
забезпечує досягнення цілей і завдань функціонування та розвитку підприємства. 

2. Специфічні характеристики мотивації персоналу підприємств санаторно-
курортного комплексу обумовлюються особливостями їх функціонування, 
виконуваними функціями та соціально-економічною роллю у задоволенні потреб 
споживачів у лікуванні та оздоровленні. Такими особливостями є необхідність 
надання широкого спектру послуг; нестандартні режими та творчий характер праці; 
висока роль її соціальної спрямованості, неформальних та нематеріальних чинників 
соціально-трудових відносин; залежність від стандартів якості обслуговування. 
Позначаючись на ключових параметрах мотивації, вони обумовлюють додаткові 
характеристики мотивації: в межах внутрішньої компоненти мотивації – 
впровадження інституційних чинників мотивації праці та внеску кожного 
працівника в результати праці, ув’язка мотивації та реалізації місії і соціально 
відповідальної поведінки підприємства; в межах економічної – орієнтація стимулів 
на підвищення ефективності формування та використання трудового потенціалу, 
зайнятість в інтеграційних проектах на ринку санаторно-курортних, лікувально-
оздоровчих, туристичних послуг, пряма і непряма матеріальна винагорода за 
підтримку інноваційного розвитку бізнесу; в межах адміністративної – розвиток 
партнерських відносин керівництва та підлеглих, встановлення системи 
відповідальності та штрафних санкцій за дотримання стандартів якості бізнес-
процесів надання послуг, справедливе кар’єрне просування та оцінювання заслуг 
працівників. 

3. Передумови управління персоналом і мотивацією праці на підприємствах 
санаторно-курортного комплексу формуються під впливом змін макроекономічного 
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середовища їх функціонування. Виявлені деякі тенденції покращення фінансово-
економічного стану та ефективності використання ресурсного потенціалу 
підприємств санаторно-курортного комплексу України: збільшення обсягів доходів 
від надання послуг, активів та оборотного капіталу, модернізація матеріально-
технічної бази окремих підприємств (санаторіїв). Превалює негативний вплив 
макроекономічного середовища на формування передумов управління мотивацією 
праці на підприємствах санаторно-курортного комплексу, що підтверджується 
зменшенням кількості санаторно-курортних закладів (на 1319 од. або 43,4% у 
2016 р. порівняно з 2009 р.), санаторіїв (на 288 од. або 62,6%), скороченням наявних 
ліжко-місць (на 50,4%) та виробничого потенціалу загалом, штату зайнятих 
працівників (на 64,6 тис. осіб або 68,3%) і масштабів обслуговування населення (на 
1,6 млн. осіб або 51,7%), зростанням витратомісткості послуг і погіршенням 
внаслідок цього фінансових можливостей підприємств щодо стимулювання праці. 

4. Встановлено, що основною та найбільш стимулюючою складовою мотивації 
є її економічна компонента. Фінансові можливості щодо оплати праці та 
преміювання працівників різних за розмірами підприємств об’єктивно 
відрізняються, а розширення матеріального стимулювання не завжди позначається 
на підвищенні ефективності праці. За результатами порівняння темпів зміни 
продуктивності праці та середньої заробітної плати, розрахунку інтегральних 
коефіцієнтів встановлено найвищу ефективність економічної компоненти мотивації 
праці на середніх підприємствах санаторно-курортного комплексу (ПрАТ 
«Санаторій Мошногір’я»; ПрАТ «Санаторно-готельний комплекс «Дніпро-Бескид»; 
ПрАТ «Клінічний санаторій «Полтава-Крим»; ТОВ «Санаторій «Борисфен»; ПрАТ 
лiкувально-оздоровчих закладiв профспілок України «Укрпрофоздоровниця» 
(інтегральний коефіцієнт для цих підприємств – 1,1). Середньою ефективністю 
характеризувалися малі (ПрАТ «Санаторій «Рай-Оленівка»; ТОВ «Санаторний 
комплекс «Деренівська Купiль»; ПрАТ «Лікувально-оздоровчий комплекс 
«Айвазовське»; 1,062) та мікропідприємства (ПАТ «Санаторій «Смерічка»; 
ПрАТ«Дитячий оздоровчо-санаторний комплекс «Нива»; ПрАТ «Спільне 
підприємство «Санаторій Полтава»; ПрАТ «Каховський дитячий оздоровчий табір 
«Лісова казка»; ПрАТ «Дитячий оздоровчий табір «Олімпія»; 1,008). Неефективною 
виявилася економічна компонента мотивації праці в секторі великих підприємств 
(ПрАТ «Трускавецькурорт»; ПрАТ лiкувально-оздоровчих закладiв 
«Миргородкурорт»; 0,97).   

5. Використання запропонованого автором науково-методичного підходу до 
оцінювання ефективності управління мотивацією праці та результатів 
соціологічного опитування (анкетування) працівників вибіркової сукупності 
підприємств санаторно-курортного комплексу дозволило встановити недостатньо 
високу ефективність управління мотивацією праці (інтегральний показник 0,69 за 
шкалою [0; 1]), що обумовлено низьким рівнем управління економічною складовою 
мотивації (0,53) й задовільним рівнем управління адміністративною та внутрішньою 
компонентами (0,78 та 0,77 відповідно). В якості найбільш перспективної щодо 
підвищення ефективності управління мотивацією праці персоналу підприємств 
санаторно-курортного комплексу ідентифіковано внутрішню мотивацію, що на 
35,0% визначає інтегральну ефективність управління мотивацією, а також такі 
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напрями мотивації, як якість системи норм і правил, яких мають дотримуватися 
працівники; розвиненість партнерських відносин керівників і підлеглих; наявність і 
справедливість сформованої системи відповідальності за дотримання стандартів 
бізнес-процесів; зв’язок стимулювання праці та соціально відповідальної поведінки 
персоналу підприємства (в сукупності на 24,8% обумовлюють ефективність 
управління мотивацією). 

6. Управління мотивацією праці, як важливий напрям системи управління 
персоналом та підприємством загалом, має реалізовуватися у відповідності до 
розробленої та спроектованої моделі. Задля забезпечення стратегічного планування 
цього процесу обґрунтовано концептуальні характеристики системи управління 
мотивацією праці персоналу підприємств санаторно-курортного комплексу. 
Чинниками зовнішнього впливу на стан системи є умови середовища 
функціонування підприємств, характеристики їх управлінського персоналу, 
результати управління мотивацією праці та ступінь досягнення стратегічних цілей 
розвитку підприємства. Внутрішніми елементами є суб’єкти управління, ресурсне, 
інституційно-правове, нормативно-методичне, інфраструктурне та організаційне 
забезпечення, засоби управління й комунікаційно-управлінського впливу. 
Епіцентром системи слугують об’єкти управління (умови, обсяги і структура оплати 
праці, характеристики праці та соціально-трудових відносин, інституційне 
забезпечення та середовище трудових і управлінських відносин, статусні аспекти, 
нормування і стандартизація бізнес-процесів, чинники саморозвитку і професійної 
відповідності щодо реалізації місії підприємства), на які здійснюється вплив з метою 
досягнення належної економічної, адміністративної та внутрішньо-психологічної 
мотивації до ефективної праці. 

7. Доведено, що формування системи управління мотивацією праці на 
підприємствах санаторно-курортного комплексу – процес неперервний, динамічний 
і стратегічно орієнтований. Така система не може бути типовою для підприємств 
різних розмірів, спеціалізації, ресурсних можливостей, складу та структури 
персоналу.  

Деталізовано чинники мотивації для окремих категорій персоналу 
підприємств санаторно-курортного комплексу – лікарів, середнього медичного, 
адміністративного та обслуговуючого персоналу. Розроблено інструменти та засоби 
економічної, адміністративної та внутрішньої мотивації за окремими категоріями 
персоналу, які слід реалізовувати підприємствам санаторно-курортного комплексу. 

Для згладжування перешкод і забезпечення прискорення адаптації системи 
управління мотивацією праці до бізнес-процесів, підприємствам доцільно 
послідовно пройти етапи запропонованого алгоритму впровадження цієї системи. В 
якості засобу контролю ефективності та рівня впровадження системи управління 
мотивацією праці на підприємствах санаторно-курортного комплексу 
рекомендовано використовувати карту стимулювання та розвитку персоналу, що 
передбачає моніторинг і своєчасне коригування параметрів таких сфер мотивації, як 
оплата праці, просування, визнання особистих досягнень, навчання (розвиток), 
соціальна компенсація, атмосфера в колективі. 

8. Синергетичний ефект від підвищення ефективності управління мотивацією 
праці на підприємствах санаторно-курортного комплексу проявляється не лише у 
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зростанні якості та продуктивності праці, але й у покращенні всіх параметрів 
ефективності функціонування підприємств, включно з позитивним соціально-
економічним ефектом для територій позиціонування послуг підприємств. 
Диференційовано засоби та інструменти, які можуть використовувати підприємства 
санаторно-курортного комплексу для управління мотивацією праці персоналу, за 
головними функціональними сферами підприємств – господарсько-виробничою, 
фінансовою, інтелектуально-кадровою та соціальною, технологічною, інвестиційно-
інноваційною, інтерфейсною, що дозволить сформувати достатні внутрішні і 
зовнішні стимули та мотиви для високоефективної праці персоналу. Важливим є 
узгодження інструментів мотивації праці зі стратегічним баченням ролі працівника 
у забезпеченні розвитку підприємства санаторно-курортного комплексу, тому 
рекомендовано відповідні стратегічні підходи до мотивації праці окремих категорій 
персоналу. 
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АНОТАЦІЯ 

Різник Д. В. Управління мотивацією праці на підприємствах санаторно-
курортного комплексу. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 
спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 
економічної діяльності). – Львівський торговельно-економічний університет, Львів, 
2018. 

У дисертації вирішено наукове завдання обґрунтування та розвитку теоретико-
методичних засад, прикладних інструментів і засобів управління мотивацією праці на 
підприємствах санаторно-курортного комплексу. Об’єктом дослідження є процес 
управління мотивацією праці на підприємствах санаторно-курортного комплексу, а 
предметом – теоретико-методичні засади, інструменти та засоби управління 
мотивацією праці на підприємствах санаторно-курортного комплексу. 

З’ясовано теоретичні аспекти управління мотивацією праці як елемента 
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системи управління персоналом підприємства. Обґрунтовано необхідність її 
розгляду як системи інструментів, заходів і засобів управління, які застосовуються 
для формування на підприємстві мотиваційного середовища. Узагальнено еволюцію 
підходів до визначення мотивації праці та виявлено особливості управління 
мотивацією праці на підприємствах санаторно-курортного комплексу. Уточнено 
ключові предмети мотивації праці персоналу підприємств санаторно-курортного 
комплексу, доповнено характеристики внутрішньої, економічної та адміністративної 
мотивації. Визначено передумови управління мотивацією праці на підприємствах 
санаторно-курортного комплексу. Здійснено аналіз стану економічної компоненти 
мотивації праці на підприємствах санаторно-курортного комплексу. Обґрунтовано 
науково-методичний підхід та оцінено ефективність управління мотивацією праці на 
підприємствах санаторно-курортного комплексу. Виокремлено напрями формування 
системи управління мотивацією праці на підприємствах санаторно-курортного 
комплексу. Сформовано алгоритм впровадження елементів системи управління 
мотивацією праці на підприємствах санаторно-курортного комплексу. Визначено 
напрями узгодження управління мотивацією праці та ефективності функціональних 
сфер підприємств санаторно-курортного комплексу. 

Ключові слова: підприємство санаторно-курортного комплексу, мотивація праці, 
управління мотивацією праці, оцінювання мотивації праці, система управління 
мотивацією праці, ефективність управління мотивацією праці.  
 

АННОТАЦИЯ 
Ризник Д. В. Управление мотивацией труда на предприятиях санаторно-

курортного комплекса. – На правах рукописи.  
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам 
экономической деятельности). – Львовский торгово-экономический университет, 
Львов, 2018. 

В диссертации решена научная задача обоснования и развития теоретико-
методических основ, прикладных инструментов и средств управления мотивацией 
труда на предприятиях санаторно-курортного комплекса. Объектом исследования 
является процесс управления мотивацией труда на предприятиях санаторно-
курортного комплекса. Предмет исследования – теоретико-методические основы, 
инструменты и средства управления мотивацией труда на предприятиях санаторно-
курортного комплекса. 

Определены теоретические аспекты управления мотивацией труда как 
элемента системы управления персоналом предприятия. Обоснована необходимость 
рассмотрения ее как системы инструментов, мер и средств управления, 
применяемых для формирования на предприятии мотивационной среды, 
надлежащих внешних стимулов и внутренних мотивов для высокоэффективной 
работы персонала, его развития и реализации интеллектуального потенциала, 
выполнения функциональных обязанностей и задач, недопущения девиантного 
поведения, качественного обслуживания потребителей, обеспечения достижения 
целей и задач функционирования и развития предприятия.  

Обобщена эволюция подходов к определению мотивации труда и выявлены 
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особенности управления мотивацией труда на предприятиях санаторно-курортного 
комплекса. Уточнены ключевые предметы мотивации труда персонала предприятий 
санаторно-курортного комплекса, дополнены характеристики внутренней, 
экономической и административной мотивации. 

Определены предпосылки управления мотивацией труда на предприятиях 
санаторно-курортного комплекса. Макроэкономическая среда функционирования, а 
поэтому и предпосылки мотивации труда персонала предприятий санаторно-
курортного комплекса в основном неблагоприятные, что подтверждается 
уменьшением численности предприятий и санаториев, сокращением койко-мест и 
производственного потенциала, штата занятых работников и масштабов 
обслуживания населения, ростом издержек хозяйственной деятельности и 
ухудшением финансовых возможностей по стимулированию труда. 

Проведен анализ состояния экономической компоненты мотивации труда на 
предприятиях санаторно-курортного комплекса. 

Обоснован научно-методический подход и оценена эффективность 
управления мотивацией труда на предприятиях санаторно-курортного комплекса. 
Установлено недостаточно высокую эффективность системы управления 
мотивацией труда персонала (полученный коэффициент составлял 0,69 по шкале  
[0-1,0], где 0 – минимальное значение эффективности, 1,0 – максимальное). Такое 
положение в значительной степени обусловлено низким уровнем эффективности 
управления экономической составляющей мотивации – 0,53, тогда как значения 
эффективности управления административной и внутренней компонент – 
удовлетворительные (0,78 и 0,77 соответственно). 

Выделены направления формирования системы управления мотивацией труда 
на предприятиях санаторно-курортного комплекса. Внутренними элементами такой 
системы являются субъекты управления, ресурсное, институционально-правовое, 
нормативно-методическое, инфраструктурное и организационное обеспечение, 
средства управления и коммуникационно-управленческого воздействия. Объектами 
системы являются условия, объемы и структура оплаты труда; условия и 
характеристики труда; характер социально-трудовых отношений; 
институциональное обеспечение и среда трудовых и управленческих отношений; 
статусные аспекты работников; нормирование и стандартизация бизнес-процессов; 
факторы саморазвития и профессионального соответствия по реализации миссии 
предприятия. 

Сформировано алгоритм внедрения элементов системы управления 
мотивацией труда на предприятиях санаторно-курортного комплекса. Установлено, 
что для имплементации этой системы целесообразно последовательно пройти этапы 
разработанной в работе методической последовательности внедрения. Средством 
контроля эффективности и степени внедрения системы управления мотивацией 
труда является карта стимулирования и развития персонала, которая 
предусматривает мониторинг и своевременное корректирование параметров 
главных сфер мотивации. 

Определены направления согласования управления мотивацией труда и 
эффективности функциональных сфер предприятий санаторно-курортного 
комплекса. Доказано, что средства и инструменты, которые должны реализовать 
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предприятия санаторно-курортного комплекса в целях усиления мотивации труда их 
персонала, должны сформировать достаточные внутренние и внешние стимулы и 
мотивы для высокоэффективной работы персонала, а также четко согласовываться с 
улучшением показателей базовых функциональных сфер предприятий санаторно- 
курортного комплекса – хозяйственно-производственной, финансовой, 
интеллектуально-кадровой и социальной, технологической, инвестиционно-
инновационной, интерфейсной. 

Ключевые слова: предприятие санаторно-курортного комплекса, мотивация 
труда, управление мотивацией труда, оценивание мотивации труда, система 
управления мотивацией труда, эффективность управления мотивацией труда.  

 
ANNOTATION 

Riznyk D. V. Labor Motivation Management at the Enterprises of the 
Sanatorium-Resort Complex. – On the manuscript rights. 

Dissertation for the Candidate of Economic Sciences degree, specialty 08.00.04 – 
Economics and Management of Enterprises (by Economic Activity). – Lviv University of 
Trade and Economics, Lviv, 2018. 

The dissertation solves the scientific task of theoretical and methodical 
substantiation principles and applied tools for the labor motivation management 
improvement at the enterprises of the sanatorium-resort complex. The object of the study 
is the labor management process at the enterprises of the sanatorium-resort complex and 
the subject of the study is theoretical and methodological principles and tools for labor 
motivation management at the enterprises of the sanatorium-resort complex.  

The theoretical and methodological foundations of the labor motivation 
management as an element of the personnel management system are determined. The 
necessity of its consideration as the system of tools, measures and controls, which are used 
for forming the motivational environment at the enterprise, is substantiated. The evolution 
of approaches and the features of labor motivation and its management at the enterprises 
of the sanatorium-resort complex are generalized. The key subjects of personnel 
motivation at the sanatorium-resort complex enterprises are specified, and the 
characteristics of internal, economic and administrative motivation are supplemented. The 
preconditions for the labor motivation management at the sanatorium-resort enterprises are 
determined. The state analysis of the economic component of the labor motivation at the 
sanatorium-resort enterprises is determined. The scientific and methodical approach and 
the efficiency of labor motivation management at the enterprises of sanatorium-resort 
complex are substantiated. The formation directions of labor motivation management 
system at the enterprises of the sanatorium-resort complex are substantiated. The 
algorithm of implementing the labor motivation system elements at the enterprises of the 
sanatorium-resort complex is formed. The coordination directions of functioning 
efficiency and labor motivation at the enterprises of the sanatorium-resort complex are 
determined. 

Keywords: enterprise of the sanatorium-resort complex, labor motivation, labor 
motivation management, labor motivation evaluation, system of labor motivation 
management, labor motivation management effectiveness. 

 


