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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Одним із пріоритетних напрямків 

держави є зміцнення національної безпеки, у тому числі її соціально-

економічної складової. Важлива роль у забезпеченні соціально-економічної 

безпеки відведена підприємствам. Від результатів їх діяльності вагомо 

залежить економічний стан країни, її соціальний розвиток, рівень життя 

населення, зокрема сільського. Суспільні трансформації, що відбуваються у 

підприємницькому середовищі, актуалізують проблему переосмислення 

парадигми забезпечення безпеки підприємства з урахуванням не тільки 

захищеності інтересів об’єкта безпеки, а й із використанням сучасного підходу, 

який ґрунтується на засадах сталого розвитку. 

За умов постійного зростання негативного впливу внутрішніх та 

зовнішніх чинників, актуальними є проблеми, пов’язані із розвитком 

підприємств різних сфер економіки, в тому числі і санаторно-курортної. 

Соціально-економічні та політичні події в нашій країні призвели до зменшення 

кількості наданих санаторно-курортних та оздоровчих послуг, що негативно 

вплинули на соціальне забезпечення країни та соціально-економічну безпеку. 

Загострення кризових ситуацій та інших проблем в діяльності санаторно-

курортних закладів потребує імплементації міжнародного досвіду та 

формування концептуальних засад забезпечення соціально-економічної безпеки 

сталого розвитку санаторно-курортних підприємств. Актуальності набувають 

проблеми, пов’язані із забезпеченням формування напрямів державної 

політики, обґрунтування її пріоритетів та принципів, використання ефективних 

адміністративних, організаційних і економічних інструментів реалізації на усіх 

рівнях, що впливатиме на розширення повноважень й компетенцій оздоровчих 

закладів, їхню діяльність, конкурентоспроможність та посилення соціально-

економічної безпеки сталого розвитку. 

Вагомий внесок у теоретичні й прикладні аспекти розвитку санаторно-

курортних підприємств та формування економічної безпеки внесли вітчизняні 

науковці, зокрема такі, як І. Артюхова, О. Балабанова, І. Баланюк, С. Бекірова, 

Т. Васильців, С. Васильчак, О. Галаченко, Л. Гальків, О. Жидяк, М. Зось-Кіор, 

В. Іванишин, С. Ільяшенко, Н. Коваленко, Г. Костенко, А. Мазаракі, 

Г. Пегушина, Т. Семикопна, О. Сердюк, О. Чайковська та інші. Проблематика 

сталого розвитку досліджувалась у працях Х. Гальчак, Н. Герасимчук, 

Л. Гринів, О. Гулич, Л. Мельник, А. Степаненко, А.  Урсул, Т.  Чернова, В. 

 Шевчук та інших учених-економістів.  

До відомих вчених, які досліджували зазначені питання, можна віднести 

таких зарубіжних дослідників, як: І. Ансофф, Е. Боо, Д. Бугаліс, Ф. Котлер, 

Ед. Норман, Т. Вілан, Д. Швайба, Ф. Стеварт, М. Юн.  

Проте, попри значні дослідження, низка важливих проблем 

функціонування санаторно-курортних підприємств потребує глибшого аналізу. 

Враховуючи умови сьогодення, актуальним є дослідження питань формування 

та забезпечення соціально-економічної безпеки сталого розвитку санаторно-

курортних підприємств, застосування комплексу важелів ефективного 
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управління у підвищенні конкурентоспроможності оздоровчих закладів і 

санаторно-курортних продуктів. Усвідомлення важливості цього наукового 

завдання і зумовило вибір теми дисертації. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертацію виконано згідно з тематичним планом науково-дослідних робіт 

Подільського державного аграрно - технічного університету за темою: 

«Формування стратегії та пріоритетів інноваційного розвитку аграрного 

сектору економіки в умовах глобалізації» (номер державної реєстрації 

0110U007032), в межах якої автором запропоновано заходи та розроблено 

Концепцію зміцнення соціально-економічної безпеки сталого розвитку 

санаторно-курортних закладів, засновану на інтеграції новаторських концепцій 

управління, а саме LEAN-менеджменту та концепції сталого обслуговування, 

удосконалено методику оптимізаційного моделювання процесів надання 

якісних санаторно-курортних послуг, виконано проектування інтегрованої 

моделі управління розвитком санаторно-курортних закладів в контексті 

зміцнення соціально-економічної безпеки.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є розроблення та 

обґрунтування теоретико-методологічних засад і практичних рекомендацій 

щодо формування та забезпечення соціально-економічної безпеки сталого 

розвитку підприємств. 

Реалізація мети дисертації обумовила такі завдання дослідження: 

- сформувати алгоритм оцінювання соціально-економічної безпеки 

сталого розвитку санаторно-курортних закладів на основі комплексного 

підходу; 

- удосконалити системний підхід та процедуру відбору ключових 

індикаторів аналізу трудових ресурсів агропідприємств; 

- визначити особливості застосування оцінювання соціально-

економічної безпеки сталого розвитку санаторно-курортних закладів; 

- розвинути підходи ідентифікації дестабілізуючих чинників впливу 

на соціально-економічну безпеку сталого розвитку санаторно-курортних 

закладів; 

- обґрунтувати методичний підхід застосування уніфікованих 

факторно-кореляційних моделей для типових санаторно-курортних 

підприємств; 

- розвинути методику якісного аналізу задоволеності клієнтів 

(працівників агропідприємств) лікувальними послугами санаторно-курортних 

закладів; 

- удосконалити методику оптимізаційного моделювання процесів 

надання якісних послуг сталого обслуговування у санаторно-курортних 

закладах; 

- розвинути тлумачення економічного поняття «концепція сталого 

обслуговування»; 

- розробити Концепцію зміцнення соціально-економічної безпеки 

сталого розвитку санаторно-курортних закладів; 
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- провести проектування інтегрованої моделі управління розвитком 

санаторно-курортних закладів в контексті зміцнення соціально-економічної 

безпеки; 

- удосконалити формування інтегрованого комплексу важелів 

ефективного управління сталим розвитком санаторно-курортних підприємств в 

контексті соціально-економічної безпеки; 

- запропонувати комплекс заходів зміцнення соціально-економічної 

безпеки санаторно-курортних закладів. 

Об’єктом дослідження є соціально-економічні процеси функціонування 

санаторно-курортних підприємств. 

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні, прикладні засади 

формування та забезпечення соціально-економічної безпеки сталого розвитку 

підприємств. 

Методи дослідження. Для досягнення мети дослідження та реалізації 

поставлених завдань, формування теоретико-методологічних і прикладних 

засад формування та забезпечення соціально-економічної безпеки сталого 

розвитку підприємств у дисертації було використано загальнонаукові та 

спеціальні методи дослідження, зокрема: логічного узагальнення, методи 

синтезу, аналізу, індукції та дедукції щодо визначення сутності та змісту 

економічних категорій соціально-економічна безпека, сталий розвиток 

підприємств; структурно-функціональний, факторний і метод порівнянь – для 

виокремлення загроз і класифікації факторів впливу; економіко-статистичні, 

аналітичні, графічні, графоаналітичні, методи абсолютних і відносних величин, 

аналізу та декомпозиції, узагальнюючих характеристик – для опису стану 

функціонування санаторно-курортних підприємств і визначення основних 

тенденцій їх розвитку; метод анкетування з метою визначення ступеня 

задоволеності клієнтів послугами санаторно-курортних закладів; стратегічного 

і структурно-функціонального аналізу – для розроблення концептуальних засад 

зміцнення соціально-економічної безпеки сталого розвитку підприємств; 

системний підхід, метод прогнозування, порівняльний, абстрактно-логічний 

методи – для визначення теоретичних узагальнень і формування авторських 

висновків щодо забезпечення соціально-економічної безпеки сталого розвитку 

підприємств. 

Крім того, у дисертації використано прийоми групування, класифікації, 

табличного та графічного представлення результатів дослідження. 

Інформаційною базою дослідження є законодавчі акти Верховної Ради 

України, Укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, 

Міністерства інфраструктури України, Міністерства екології та природних 

ресурсів України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства 

охорони здоров'я України, офіційні статистичні матеріали Державної служби 

статистики України, звітні дані санаторно-курортних закладів, наукові праці 

провідних вітчизняних і зарубіжних учених з проблем забезпечення соціально-

економічної безпеки розвитку підприємств, а також аналітичні розробки автора, 

результати авторського експертного опитування.  
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Наукова новизна одержаних результатів полягає у комплексному 

дослідженні теоретико-методологічних засад формування соціально-

економічної безпеки підприємств і розробленні практичних рекомендацій щодо 

її забезпечення в умовах сталого розвитку. Найбільш вагомі результати 

дослідження, що характеризують наукову новизну і виносяться на захист, 

полягають у тому, що: 

уперше: 

- сформовано алгоритм оцінювання соціально-економічної безпеки 

сталого розвитку санаторно-курортних закладів на основі комплексного 

підходу за визначеними етапами: етап І - вибір (відсів) ключових показників 

оцінки соціально-економічної безпеки підприємств з врахуванням сталого 

розвитку за узагальненими групами; етап II - визначення критеріїв вагомості 

індикаторів та окремих груп у інтегральному показнику соціально-економічної 

безпеки сталого розвитку санаторно-курортних закладів (експертне 

визначення); етап IІI - стандартизація (нормування) показників оцінки; етап IV - 

інтегральна оцінка соціально-економічної безпеки сталого розвитку санаторно-

курортних закладів; етап V - оцінювання сталості розвитку підприємств 

(гармонійності економічного, екологічного та соціального розвитку); етап VІ - 

проекція соціально-економічної безпеки сталого розвитку санаторно-курортних 

закладів на наступні періоди з виявленням можливостей та загроз в діяльності, 

як комплексний науковий підхід до зміцнення соціально-економічної безпеки 

сталого розвитку санаторно-курортних закладів, який на відміну від 

загальновідомих передбачає удосконалення системи застосування підходів та 

методів до оцінювання, що дасть можливість запровадження концептуальних 

засад та заходів, вибору стратегій зміцнення соціально-економічної безпеки 

сталого розвитку санаторно-курортних закладів;  

- розроблено Концепцію зміцнення соціально-економічної безпеки 

сталого розвитку санаторно-курортних закладів, засновану на інтеграції 

новаторських концепцій управління, а саме LEAN-менеджменту та концепції 

сталого обслуговування шляхом обґрунтування основних складових Концепції, 

визначення цілей соціально-економічної безпеки сталого розвитку оздоровниць 

за напрямами впливу: екологія, споживач, персонал, місцева громада; 

принципів; функцій, що дасть можливість враховувати ціннісні пропозиції для 

зазначених суб’єктів при проектуванні санаторно-курортних послуг та 

мінімізувати ризики зовнішнього і внутрішнього середовища з метою 

зміцнення соціально-економічної безпеки оздоровчих підприємств на засадах 

сталого розвитку;  

- запропоновано комплекс заходів зміцнення соціально-економічної 

безпеки санаторно-курортних закладів в напрямах забезпечення змін в 

організації виробництва та менеджменті на засадах сталого розвитку; освоєння 

нових джерел сировини та методів лікування; забезпечення проведення 

стратегічного планування; проведення ґрунтовного дослідження та 

використання світового досвіду в сфері надання санаторно-курортних послуг, 

який базується на узгодженості стандартів із потребами користувачів таких 

послуг, а також на створенні особливих технологій в сфері менеджменту 
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ефективної діяльності підприємств санаторно-курортного типу; 

диверсифікацію послуг; впровадження автоматизованої системи 

адміністрування; здійснення заходів, спрямованих на розвиток території 

санаторно-курортних закладів та охорону довкілля, впровадження 

ресурсозберігаючих технологій; використання корпоративного підходу до 

процесу управління персоналом санаторно-курортних закладів; розробка 

перспектив виходу на нові ринки санаторно-курортних продуктів, що дасть 

змогу підвищити швидкість та якість обслуговування відвідувачів оздоровниць, 

створити цінність для споживача та місцевої громади, з одночасним 

забезпеченням створення доданої вартості для оздоровчого підприємства, а 

також організувати ефективний інформаційний обмін між усіма учасниками 

ринку оздоровчих послуг;  

удосконалено: 

- системний підхід та процедуру відбору ключових індикаторів аналізу 

трудових ресурсів агропідприємств (економія чисельності працівників загальна, 

індекс продуктивності праці загальний, ефективні робочі години, коефіцієнт 

ефективних робочих годин, повна ефективність праці, повна продуктивність 

праці), які на відміну від загальновідомих враховують вплив санаторно-

курортних послуг на розвиток трудового потенціалу, що дало можливість 

побудувати багатофакторну залежність продуктивності праці та рентабельності 

праці від фінансової, інноваційно-технологічної, інформаційно-управлінської, 

матеріально-технічної, інформаційної, екологічної, внутрішньо-соціальної, 

кадрової, економіко-ринкової складових соціально-економічної безпеки сталого 

розвитку санаторно-курортних закладів;  

- методику оптимізаційного моделювання процесів надання якісних 

послуг сталого обслуговування у санаторно-курортних закладах за рахунок 

доповнення існуючого методу індикаторами сталого розвитку, додавши 

багатокритеріальність (тобто інтегрувавши соціальні, екологічні та економічні 

аспекти) при розробці оздоровчих послуг в умовах нечіткого структурування 

функцій якості, що дає можливість обрати оптимальний портфель стратегій, які 

дозволяють досягти мінімальних, встановлених цілей соціально-економічної 

безпеки сталого розвитку санаторно-курортних закладів відповідно до 

обмежень бюджету на їх досягнення;  

- проектування інтегрованої моделі управління розвитком санаторно-

курортних закладів в контексті зміцнення соціально-економічної безпеки на 

основі міжнародних стандартів, яка поєднує різні системи управління: систему 

управління якістю, систему екологічного менеджменту, систему управління 

соціальною відповідальністю, систему управління охороною праці в єдиний 

механізм удосконалення діяльності санаторно-курортних підприємств на 

засадах сталого розвитку із застосуванням LEAN-концепції, використання 

інструментів якої враховує принципи скорочення витрат, процесний підхід і 

високий рівень участі та залучення людського капіталу;  

- формування інтегрованого комплексу важелів ефективного управління 

на основі сукупності економічних, адміністративних, соціокультурних та 

організаційно-екологічних форм і методів впливу, конкретизації 
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інструментарію досягнення цілей, що забезпечить впровадження інтегрованої 

моделі управління сталим розвитком санаторно-курортних підприємств в 

контексті соціально-економічної безпеки, встановлення конкурентних переваг 

оздоровниць і створення цінності для суспільства, враховуючи міжнародні 

стандарти, підвищення показників таких закладів у трьох вимірах: 

економічному (якість та своєчасність надання послуг), екологічному 

(зменшення нераціонального використання ресурсів) та соціальному 

(підвищення кваліфікації працівників, покращення ділового клімату, залучення 

працівників до процесу прийняття рішень); 

набули подальшого розвитку: 

- особливості застосування оцінювання соціально-економічної безпеки 

сталого розвитку санаторно-курортних закладів, що на відміну від 

загальновідомих, на основі розробленого алгоритму та комплексного підходу з 

урахуванням складових і показників кількісного аналізу (інтегрального 

показника) враховуючи фінансову, інноваційно-технологічну, інформаційно-

управлінську, матеріально-технічну, інформаційну, екологічну та соціальну, 

внутрішню соціальну, кадрову, економіко-ринкову складові дають можливість 

визначення тенденцій розвитку санаторно-курортних закладів та покращення 

соціально-економічної безпеки в майбутньому;  

- застосування підходів ідентифікації дестабілізуючих чинників, які на 

відміну від існуючих, серед можливих факторів враховують найбільш вагомі, 

що позитивно та негативно впливають на соціально-економічну безпеку 

сталого розвитку санаторно-курортних закладів, що надасть можливість 

прогнозування сталого розвитку оздоровчих підприємств та розробки заходів 

покращення забезпечення соціально-економічної безпеки із виділенням таких 

факторів зовнішнього (правові, економічні, соціальні, технологічні, екологічні) 

та внутрішнього (виробничі, маркетингові, фінансові, внутрішньо соціальні, 

екологічні, трудові) середовища на основі PESTEL та SWOT-аналізу;  

- методичний підхід застосування уніфікованих факторно-кореляційних 

моделей для типових санаторно-курортних підприємств, що на відміну від 

загальновідомих, на основі врахування показників швидкої та абсолютної 

ліквідності, відношення фактичного до необхідного об’єму інвестування, 

частки інноваційних послуг в загальному обсязі, коефіцієнта введення нової 

техніки, економічності апарату управління, компетентності персоналу, 

коефіцієнта вибуття основних засобів, коефіцієнта надійності персоналу, що 

забезпечує інформаційну безпеку підприємства, відсотка витрат на соціальну 

сферу (за напрямками) відносно фонду оплати праці та відносно чистого 

прибутку підприємства, коефіцієнта укомплектованості кадрами, лояльності 

клієнтів та інших, дає можливість визначити їх вплив та розрахувати 

комплексний показник соціально-економічної безпеки сталого розвитку 

санаторно-курортних закладів;  

- методика якісного аналізу задоволеності клієнтів (працівників 

агропідприємств) лікувальними послугами санаторно-курортних закладів, що 

на відміну від загальноприйнятої полягає у опитуванні відвідувачів 

оздоровниць та виявленні рівня задоволеності лікуванням і поліпшення 
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загального рівня здоров’я, поліпшення психоемоційного стану від лікування та 

на цій основі як результат покращення продуктивності праці, що дасть 

можливість дослідження їх впливу на сталий розвиток та соціально-економічну 

безпеку санаторно-курортних підприємств;  

- тлумачення економічного поняття «концепція сталого обслуговування», 

як складна система фундаментальних знань про сферу обслуговування, яка 

визначає основні принципи, шляхи та завдання проектування стратегій надання 

санаторно-курортних послуг, урівноважує потреби споживачів оздоровчих 

послуг та стратегічні цілі санаторно-курортних підприємств за умови 

збереження балансу між соціальними, екологічними та економічними 

складовими для забезпечення їх функціонування у довгостроковій перспективі, 

комплексно враховує цілі якісного обслуговування споживачів за рахунок 

врівноваження задоволення потреб усіх учасників процесу обслуговування 

(споживач, підприємство, місцева громада), що дає можливість формувати 

концептуальні та стратегічні цілі обслуговуючого підприємства за рахунок 

зміцнення соціально-економічної безпеки з урахуванням принципів сталого 

розвитку.  

Практичне значення одержаних результатів. Дисертація містить 

науково обґрунтовані висновки та рекомендації, спрямовані щодо формування 

та забезпечення соціально-економічної безпеки сталого розвитку підприємств.  

У результаті проведеного дослідження запропоновано автором комплекс 

заходів зміцнення соціально-економічної безпеки санаторно-курортних 

закладів в напрямах забезпечення змін в організації виробництва та 

менеджменті на засадах сталого розвитку, формування інтегрованого 

комплексу важелів ефективного управління на основі сукупності економічних, 

адміністративних, соціокультурних та організаційно-екологічних форм і 

методів впливу, які використані Департаментом економічної політики 

Львівської ОДА під час розробки стратегії економічного та соціального 

розвитку в регіоні (довідка №1-52/425 від 21.10.2020р.); Департаментом освіти і 

науки Львівської ОДА (довідка №02-01/06/765 від 17.02.2021р.); 

Трускавецькою міською радою Львівської області під час розробки програм 

розвитку санаторно-курортної сфери (довідка б/н від 19.03.2020 р.). Окремі 

практичні рекомендації стосовно забезпечення соціально-економічної безпеки 

сталого розвитку підприємств враховані в управлінській діяльності ПрАТ 

лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» і 

впроваджені у практичну діяльність ряду санаторно-курортних закладів: ПрАТ 

лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт» (довідка №1416 від 

15.12.2020р.), ДП «Санаторій «Славутич» імені Б.В. Пашковського ПрАТ 

«Укрпрофоздоровниця» (довідка №97 від 10.02.2021р.), ДП «Санаторій «Шаян» 

ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» (довідка №151 від 15.02.2011р.). Практичні 

підходи щодо залучення реабілітованих в отриманні санаторно-курортних 

послуг в складних умовах сьогодення апробовані у виробничій діяльності ДП 

«Клінічний санаторій «Хмільник» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» (довідка №02-

15/545 від 16.09.2020 р.).  



 

 

8 

Матеріали дисертації щодо визначення окремих економічних категорій, 

обґрунтування методичних підходів до оцінювання соціально-економічної 

безпеки сталого розвитку санаторно-курортних закладів та ідентифікації 

дестабілізуючих чинників, удосконалення системи відбору ключових 

індикаторів аналізу трудових ресурсів, які враховують вплив санаторно-

курортних послуг на розвиток трудового потенціалу агропідприємств, 

методику оптимізаційного моделювання процесів надання якісних послуг 

сталого обслуговування у санаторно-курортних закладів за рахунок доповнення 

існуючого методу індикаторами сталого розвитку, використовуються у 

навчальному процесі Подільського державного аграрно - технічного 

університету під час підготовки навчально-методичних матеріалів і викладання 

навчальних дисциплін «Економіка підприємств», «Стратегія підприємства», 

«Соціальна економіка», «Планування бізнесу», «Оцінка ефективності малого 

бізнесу та підприємницькі ризики» (довідка №75-01-504 від 31.12.2020 р.).  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаним 

науковим дослідженням. Наукові результати, висновки і пропозиції стосовно 

формування та забезпечення соціально-економічної безпеки сталого розвитку 

підприємств, що викладені в роботі і публікаціях, отримані автором самостійно. 

З наукових робіт, опублікованих у співавторстві, у дисертації використані лише 

ті ідеї та положення, які є результатом власних розробок автора. 

Апробація результатів дослідження дисертанта. Основні наукові 

положення дисертації доповідалися та обговорювалися на 17 міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференціях і семінарах: Міжнародна 

науково-практична інтернет конференція «Трансформаційні процеси в 

економіці України: глобальні та регіональні аспекти» (м. Львів, 23-24 грудня 

2016 р.), Міжнародна науково-практична конференція «Туристичні послуги на 

світовому ринку як фактор розвитку міжнародного туризму» (м. Львів, 10 

травня 2018 р.), ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритети 

наукових досліджень – 2018: теоретична та практична цінність» (м. Новий 

Сонч, Польша, 26-29 червня 2018р.), Х міжнародна виставка «Інноватика в 

сучасній освіті» (м. Київ, 23 жовтня 2018р), Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Теоретичні та практичні аспекти антикризового регулювання 

економіки країни» (м. Одеса, 4 травня 2019 р.), Міжнародна науково-практична 

конференція «Сучасні проблеми розвитку туризму в Україні» (м. Львів, 

16травня 2019р.), Міжнародна науково-практична конференція «Стратегії 

інноваційного розвитку економіки: проблеми, перспективи, ефективність» (м. 

Київ, 31 травня 2019 р.), Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Реформування економіки держави та регіонів: технологічні та економічні 

аспекти» (м. Київ, 15 червня 2019 р.), Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Бізнес та умови його розвитку: національна та міжнародна 

практика» (м. Одеса, 15 червня 2019 р.), Науково-практичний семінар «Сучасні 

тенденції розвитку індустрії гостинності» (с. Гута, 03 жовтня 2019р.), ІІІ 

Міжнародна науково-методична конференція «Проблеми підготовки фахівців – 

аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти» (м. Кам’янець-

Подільський, 04 жовтня 2019 р.), V Всеукраїнська науково-практична 
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конференція «Формування стратегії соціально-економічного розвитку 

підприємницьких структур в Україні» (м. Львів, 27-30 листопада 2019 р.), XV 

Міжнародна науково-практична конференція «Дослідження та оптимізація 

економічних процесів "Оптимум-2019"» (м. Харків, 4-6 грудня 2019 р.), 

Міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком 

підприємств в умовах динамічної  ринкової кон'юнктури» (м. Київ, 27 грудня 

2019 р.), VI Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною 

участю «Стратегії, проблеми та розвиток економічних систем в умовах 

глобальної нестабільності» (м. Миколаїв, 12 березня 2020р.), Міжнародна 

науково-практична інтернет конференція «Сорок п'яті економіко-правові 

дискусії» (м. Львів, 24 березня 2020 р.), Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми зміцнення економічної безпеки держави та 

суб’єктів господарської діяльності» (м. Львів, 10 квітня 2020р.), ХХ 

Всеукраїнська викладацька науково-практична конференція «Стан та 

перспективи розвитку освіти і науки України у ХХІ столітті» (м. Хуст, 29-30 

квітня 2020р.). 

Публікації. За результатами проведених досліджень автором 

опубліковано 38 наукових праць загальним обсягом 47,63 друк. арк. (зокрема 

автору належить 46,81 друк. арк.), з яких: 1 одноосібна монографія; 20 статей 

(зокрема 14 одноосібних) у наукових фахових виданнях (з них 15 статей у 

виданнях України, які включено до міжнародних наукометричних баз, 5 статей 

у науково-періодичних виданнях інших держав); 17 публікацій у матеріалах 

конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації 

(включаючи список публікацій здобувача), вступу, п'яти розділів, висновків, 

додатків і списку використаних джерел. Повний обсяг дисертації становить 

554 сторінки комп’ютерного тексту. Основний текст дисертації викладено на 

389 сторінках. Робота містить 67 таблиць, 85 рисунків, 32 формули і 37 

додатків. Список використаних джерел налічує 332 найменування і 

викладений на 35 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

У вступі дано загальну характеристику дисертаційної роботи, 

обґрунтовано тему, її актуальність, визначено мету, завдання, об’єкт та 

предмет, методи, наведена наукова новизна і практичне значення проведеного 

дослідження, дані щодо апробації одержаних результатів та їх оприлюднення у 

наукових виданнях. 

У першому розділі "Теоретичні засади соціально-економічної безпеки 

сталого розвитку підприємств" визначено сутність та значення соціально-

економічної безпеки підприємств, досліджено теоретичні основи сталого 

розвитку підприємств в контексті соціально-економічної безпеки, дана 

характеристика нормативно-правовому забезпеченню соціально-економічної 

безпеки санаторно-курортних закладів та визначено значення санаторно-

курортних закладів в забезпеченні соціальних потреб та покращенні трудової 

активності працівників агропідприємств. 
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Доведено, що в умовах сьогодення набувають актуального значення 

проблеми забезпечення соціально-економічної безпеки сталого розвитку 

підприємств. З метою визначення сутності значення «соціально-економічна 

безпека» досліджено та визначено етимологію значень «безпека», «соціальна 

безпека» та «економічна безпека». Поняття «економічна безпека підприємства» 

розглянуто як стан діяльності суб'єкта підприємницької діяльності, за якого 

його виробнича система, конкурентні переваги, економічні та інформаційні 

інтереси убезпечуються від дії негативних зовнішніх та внутрішніх факторів і 

забезпечують його сталий розвиток згідно обраної стратегії. Визначено 

основні ознаки економічної безпеки санаторно-курортних підприємств як 

об'єкта досліджень, до яких віднесено захищеність соціально-економічної 

системи, узгодженість економічних інтересів, стійкість і стабільність розвитку 

та можливість саморозвитку. Поняття «соціальна безпека підприємства» 

окреслено як стан взаємозв'язків між суб'єктом підприємницької діяльності та 

трудовим колективом підприємства, який сприяє реалізації соціально-

економічних заходів з покращення матеріального та морального становища 

працівників, що у свою чергу підвищує якість та ефективність їх праці, за 

рахунок чого покращуються фінансові показники діяльності суб'єкта 

господарювання. 

На основі проведеного дослідження теоретичних основ визначено, що 

соціально-економічна безпека підприємства - це стан захищеності 

господарської діяльності суб’єкта господарювання та соціального становища 

його працівників від можливих внутрішніх та зовнішніх загроз, який сприяє 

саморозвитку та гарантує поступове покращення матеріального забезпечення 

працівників, морального стану, що якісно впливатиме на покращення їх 

соціального становища та стимулювання економічної діяльності 

господарюючого суб’єкта, його сталого розвитку. Запропоновано механізм 

забезпечення соціально-економічної безпеки суб’єктів господарювання (рис. 1). 

Механізм забезпечення соціально-економічної безпеки суб’єктів 

господарювання визначено як сукупність органіаційно-правових та економіко-

фінансових методів, джерел фінансування та важелів впливу, котрі сприяють 

ефективному управлінню соціально-економічною безпекою підприємства з 

метою формування стану захищеності колективу та самого суб’єкта 

господарювання. Доведено, що механізм забезпечення соціально-економічної 

безпеки суб’єктів господарювання є формою реалізації функції управління 

соціально-економічною безпекою. Виокремлено основні показники, які 

характеризують соціально-економічну безпеку підприємств. 

З метою з’ясування та визначення сутності поняття сталого розвитку 

підприємств досліджено його з позиції консервативного, еволюційного та 

системного підходів. Визначено принципи запровадження концепції сталого 

розвитку підприємств та ознаки організації управління на засадах сталості. 

Відзначено, що теорія сталого розвитку є альтернативою парадигмі 

економічного зростання підприємства. На основі проведеного дослідження 

побудовано модель сталого розвитку суб’єктів господарювання (рис.2).   
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Рис. 1. Механізм забезпечення соціально-економічної безпеки суб’єктів господарювання  
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Рис. 2. Модель сталого розвитку підприємств 
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вітчизняної практики нормативно-правового поля доводить недосконалість 

законодавчої бази, коли ряд законів та підзаконних актів перегукуються та 

суперечать один одному. Відзначено, з метою ефективного виходу з кризи, яка 

на сьогодні є у господарській сфері, доцільне впровадження дієвих механізмів 

державного регулювання, які за основу матимуть стимулювання 

підприємницького середовища та отримання додаткового прибутку за рахунок 

розвитку бізнесу та залучення додаткових інвестицій як міжнародних, так і 

національних. 

Визначено, що однією із основних потреб працівників аграрних 

підприємств є соціальні гарантії на оздоровлення, що в подальшому 

позначається на трудовій активності працівників та покращенні соціально-

економічної безпеки суб’єкта господарювання. Виділено основні групи 

виробників сільськогосподарської продукції у аграрному секторі України 

(домашні господарства населення, приватні підприємства, підприємства 

колективної власності, фермерські господарства та господарські товариства). 

Зазначено, що соціально-економічні відносини підприємств відіграють все 

більшу роль для розвитку вітчизняної економіки та, що однією із основних 

умов розвитку економіки є забезпечення соціального захисту працівників у 

напрямку соціальної відповідальності підприємств, соціального 

співробітництва, соціальних витрат на оздоровлення.  

Як доведено, в Українському інституційно-правовому полі відсутні 

конкретні норми щодо надання додаткових соціальних послуг на 

підприємствах, в тому числі і в аграрних, відсутні питання реалізації соціальної 

політики на рівні підприємств, і це в свою чергу не сприяє покращенню 

соціального забезпечення працівників суб’єктів господарювання. Поступова 

еміграція висококваліфікованої робочої сили із сільської місцевості за кордон 

призвела до дефіциту і, в решті решт, до невідкладної потреби впровадження 

соціальних реформ, що на мікрорівні будуть передбачати формування 

мотиваційного механізму із соціальною його складовою. 

Відзначено санаторно-курортні заклади як інструмент забезпечення 

соціальних потреб та покращення трудової активності працівників 

агропідприємств. Досліджено, що реалізація соціальних витрат аграрними 

підприємствами здійснюється для отримання ряду переваг, які позитивно 

впливають на соціально-економічні процеси. Визначено, що в аграрних 

підприємствах України найпоширенішими напрямами соціальних витрат є 

надання санаторно-курортних путівок на оздоровлення, соціальні виплати 

працівникам, витрати на соціальне страхування, зокрема відрахування на 

соціальні заходи та удосконалення умов і охорони праці, а також витрати на 

фінансування соціальних проектів. Виокремлено основні елементи соціальної 

політики аграрних підприємств (рис.3), яка спрямована на покращення 

соціального становища власних працівників та соціальний розвиток об’єктів 

соціальної інфраструктури території, на якій провадить свою діяльність аграрне 

підприємство.  
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Рис. 3. Елементи соціальної політики аграрного підприємства 
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ПРИНЦИПИ:  

- врахування матеріальних і 

нематеріальних потреб робітників; 

- доступність і гласність видатків 

підприємства;  

- недубльованість соціальних 

потреб, які забезпечені 

державними інститутами;  

- врахування зростаючих 

життєвих стандартів і системи 

цінностей суспільства. 

НАПРЯМИ: 

- політика зайнятості; 

- політика доходів; 

- політика відносин співробітництва, 

роботодавця і профспілок; 

- політика соціального забезпечення і 

соціального захисту працівників;  

- політика покращення якості трудового 

життя. 

ФУНКЦІЇ:  

- попередження конфліктів;  

- поліпшення відносин між 

роботодавцями і найманими 

працівниками;  

- залучення нових працівників;  

- створення сприятливого іміджу 

підприємства в очах громадськості; 

- формування лояльності персоналу до 

даної організації. 

ОБ’ЄКТИ СОЦІАЛЬНОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРИ: 

- усуспільнений житловий фонд;  

- медичні та лікувально-профілактичні 

установи;  

- об’єкти освіти і культури;  

- об’єкти торгівлі та громадського 

харчування;  

- об’єкти побутового обслуговування;  

- спортивні споруди, 

- садово-огородні товариства. 
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Доведено, формування ефективної соціальної політики в аграрних 

підприємствах напряму залежить від сум соціальних видатків, однак негативні 

економічні умови в країні не сприяють збільшенню даної статті видатків у 

загальній структурі видатків аграрних підприємств, окрім того заробітні плати 

в аграрних підприємствах не сприяють виконанню відновлювальної функції для 

працівників. Запропоновано виокремити ще одну статтю витрат, як обов’язкове 

медичне страхування працівників аграрних підприємств, страхування життя та 

забезпечення працівників санаторно-курортними послугами, що впливає на 

фізичний стан працівників, на якість здоров’я та продуктивність праці 

громадян, задіяних у сільськогосподарському виробництві. Доведено, перш за 

все кожен працівник повинен отримувати належне медичне страхування, 

безкоштовну одноразову путівку на оздоровлення для себе та із 50% знижкою 

для членів сім’ї. Додаткові соціальні гарантії виведуть підприємство на нові 

позиції на ринку праці та створять умови для працевлаштування 

висококваліфікованих працівників, що у свою чергу покращить ефективність 

роботи та відповідно прибутковість підприємства, його сталий розвиток та 

соціально-економічну безпеку. 

За підсумками дослідження окреслено значення санаторно-курортних 

закладів в забезпеченні соціальних потреб та покращенні трудової активності 

працівників агропідприємств, підвищення їх продуктивності та відтворення 

трудового потенціалу, що є вагомим і важливим в контексті забезпечення 

соціально-економічної безпеки. 

У другому розділі "Тенденції розвитку та методологія оцінки 

соціально-економічної безпеки санаторно-курортних підприємств" 
досліджено тенденції розвитку санаторно-курортних підприємств в Україні, 

визначено методологію оцінювання соціально-економічної безпеки сталого 

розвитку підприємств та досліджено світовий досвід її забезпечення в 

підприємствах. 

Визначено тенденції розвитку санаторно-курортних підприємств ПрАТ 

«Укрпрофоздоровниця» як об’єкту дослідження в системі соціально-

економічної безпеки, якими доведено невисокі темпи економічного зростання, 

збільшення продуктивності праці та низький рівень заробітної плати порівняно 

з іншими галузями економіки, збільшення питомої ваги суб’єктів 

господарювання, які одержали збиток, що свідчать про вплив певних 

негативних факторів, які ставлять під загрозу забезпечення соціально-

економічної безпеки сталого їх розвитку. Доведено, починаючи із 2014 року 

санаторно-курортні заклади приймали на оздоровлення та санаторне лікування 

відвідувачів виключно за оплату фізичних чи юридичних осіб. Із початку 

2018року діяльність санаторно-курортних закладів ПрАТ розпочалась з 

впровадження нового Порядку відшкодування витрат за надані соціальні 

послуги з лікування застрахованих осіб та членів їх сімей після перенесених 

захворювань і травм у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних 

закладів за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, 

затвердженого Постановою ФСС України від 13.07 2017 № 39. 
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Відзначено, що за період 2014-2018рр. кількість ліжок максимального 

розгортання зменшилась на 937 та ліжок цілорічного функціонування на 1043, що 

приблизно становить 10,1%. Основними причинами зменшення були капітальні 

ремонти, довгострокова консервація в зв’язку із політичною та економічною 

ситуацією, що склалась в країні. Позитивна тенденція спостерігалася за 2019 

рік, де кількість ліжкового фонду збільшилась, що пов’язано із реабілітаційним 

лікуванням хворих. В зв’язку із прийнятою Постановою ФСС України від 13.07 

2017 № 39 в 2019 році кількість реалізованих путівок та чисельність 

оздоровлених дещо збільшилась. Якщо порівнювати в динаміці, то в 2018 році 

в санаторно-курортних закладах оздоровилось на 41 тис. відпочиваючих менше 

чим в базовому - 2014 році (рис.4). 

Cоціально-політична ситуація в державі призвела до падіння попиту на 

путівки за власний рахунок не тільки в період міжсезоння, а навіть в період 

розпалу курортного сезону. Збройний конфлікт на території Донецької і 

Луганської області України призвів до того, що починаючи з травня - червня 

місяців 2014 р. повністю зупинили виробничу діяльність дочірні підприємства 

Товариства: “Санаторій “Озерний”, “СКРЦ “Слов’янський курорт” та 

«Слов’янська ГРЕС». 

 

 
Рис. 4. Динаміка показників надання санаторно-курортних послуг 

дочірніми підприємствами ПрАТ ″Укрпрофоздоровниця″ 

 

Встановлено, в 2019 році виручка від надання оздоровчих послуг санаторно-

курортними закладами вагомо збільшилась і становила 1523,2 млн грн. У звітному 

періоді (2019 рік) від всіх видів діяльності дочірніми підприємствами отримано 

1523,2 млн. грн. доходів, де план виконано на 107,3%. У тому числі обсяг санаторно-

курортних послуг становив 920091,9 тис. грн. Із них за договорами з соціальними 

фондами оздоровлено 44227 осіб на суму 439808,69 тис. грн., що становить в 

загальних обсягах 47,8 % (рис.5). 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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Рис. 5. Динаміка отриманих доходів дочірніми санаторно-курортними 

підприємствами ПрАТ ″Укрпрофоздоровниця″, млн. грн. 

 

Визначено, в процесі своєї діяльності дочірні підприємства приватного 

акціонерного товариства “Укрпрофоздоровниця” надавали платні послуги, що 

не входять у вартість санаторно-курортних путівок на лікування та 

оздоровлення. В середньому за досліджуваний період вартість таких послуг за 

рік складала 104,3 млн. грн. Основними статтями, які складали найбільшу 

питому вагу в структурі платних послуг, визначено: “послуги охорони 

здоров’я”, до яких входять бальнеотерапія, грязе-теплолікування, 

фізіотерапевтичні процедури, стоматологія, косметологія, різні види масажів, 

нетрадиційні методи лікування, кліматолікування, функціональні, лабораторні, 

рентгенодіагностики, консультації лікарів тощо (35,2 %), платне харчування 

(15,4%) та інші послуги (38,2 %), до яких входять послуги проживання, 

реалізація мінеральної води і так дальше. 

На основі проведеного аналізу собівартості реалізованих санаторно-

курортних послуг доведено про те, що в 2015-2016 роках їх сума зменшилась 

порівняно із 2014 роком. Проте сума зменшилась не так за рахунок оптимізації 

та впровадження інновацій, як за рахунок зменшення надання оздоровчих 

послуг. В 2017-2018 роках дещо збільшились об’єми надання санаторно-

курортних послуг, що і вплинуло на збільшення витрат. Фонд оплати праці 

штатних працівників дещо зріс, проте середньомісячна заробітна плата не 

досягає рівня оплати праці працівників ні в закладах охорони здоров’я, а ні 

середньомісячну заробітну плату згідно даних Держкомстату. 

Доведено, важким ударом по існуванню та функціонуванню санаторно-

курортних закладів стало прийняття Закону України від 28.12.2014 року №77 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування 

загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації 

фонду оплати праці» яким не передбачено виділення коштів для закупівлі 

путівок на санаторно-курортне лікування застрахованих працівників і на дитяче 

оздоровлення. 
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Така ситуація позбавила застрахованих осіб можливості оздоровитися по 

пільгових путівках, так як через падіння платоспроможності населення 

придбання путівки на санаторно-курортне лікування стало недоступним для 

більшості пересічних громадян України. В разі відсутності замовлень 

санаторно-курортні заклади змушені були працювати на мінімальну потужність 

або навіть тимчасово повністю зупинити свою діяльність, що негативно 

вплинуло на стан основних фондів, відновлення яких потребуватиме в 

майбутньому додаткових грошових коштів. 

За результатами проведеного аналізу узагальнено, що для оцінки 

соціально-економічної безпеки сталого розвитку санаторно-курортних закладів 

запропоновано використовувати методику, що ґрунтується на комплексному 

підході, враховуючи усі наведені із застосуванням кількісного та якісного 

аналізу: ресурсно-функціональний шляхом аналізу ресурсів та потенціалу 

підприємств; індикаторний – з урахуванням показників та їх можливого 

агрегування в інтегральний; доходно-ресурсний (інвестиційний), який дає 

можливість оцінити загальну безпеку через інвестиції та розвиток оздоровниць, 

стратегічний – шляхом аналізу досягнення раніше визначених цілей; оцінки на 

основі банкрутства, що дозволяє виявити чи перебуває підприємство у 

критичному стані; сценарний підхід з проекцією різних сценаріїв розвитку 

підприємства у майбутньому та фінансовий, на основі аналізу фінансового 

стану (рис. 6).  

Розроблено алгоритм оцінки соціально-економічної безпеки сталого 

розвитку санаторно-курортних закладів, що включає кілька етапів: перший - 

вибір системи окремих показників за складовими: фінансова, інноваційно-

технологічна, інформаційно-управлінська, матеріально-технічна, інформаційна, 

екологічна та внутрішньо соціальна, кадрова, економіко-ринкова; другий - 

нормування системи показників за еталонними значеннями; третій - об’єднання 

їх у інтегральний показник соціально-економічної безпеки сталого розвитку 

підприємств. Проведення оцінки за такою методикою дасть можливість 

встановити рівні соціально-економічної безпеки сталого розвитку санаторно-

курортних закладів: високий рівень; досить високий рівень; середній рівень; 

низький рівень; дуже низький рівень.  

На основі дослідження світового досвіду забезпечення соціально-

економічної безпеки підприємств доведено, що забезпечення соціально-

економічної безпеки бізнесу є важливим фактором розвитку економіки саме тих 

держав, які є в процесі переходу до ринкової форми господарювання, 

перебувають на стадії трансформування політичного устрою, долають кризовий 

стан, що може бути спричинений соціальними конфліктами, війною, 

економічними негараздами чи природніми катастрофами. В даних умовах 

ведення бізнесу, суб’єкти господарювання перебувають у стані недостатньої 

захищеності своєї власності, активів та інтересів, є вкрай вразливими до умов 

мінливого зовнішнього економічного та політичного середовища, хоча 

виконують надзвичайно важливе економіко-соціальне призначення у 

суспільстві.   
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Рис. 6. Підходи до оцінювання соціально-економічної безпеки сталого 

розвитку підприємств санаторно-курортного комплексу  
* СЕБ CР СКЗ - соціально-економічна безпека сталого розвитку санаторно-курортних 

закладів 

Показник 

гармонійності 

(сталого розвитку) 

Основнi методи оцiнки СЕБ CР СКЗ* 

Горизонтальний 

аналiз: 

- порiвняння звiтних 

показникiв iз 

показниками минулих 

перiодiв; 

-визначення тренду. 

 

Структур- 

ний аналiз: 

- активiв; 

- капiталу; 

грошових 

потокiв 

Аналiз показників 

фінансових та економічних: 

- лiквiдностi;- фiнансової 

стiйкостi;- рентабельностi; 

- дiлової активностi; 

- ринкової активностi. 

Прогностичнi методи: 

- розрахунок критичного 

об’єму продажу; 

- розрахунок 

прогностичних фiнансових 

звiтiв 

Рейтинговий аналіз: 

- метод евклідових 

відстаней; 

координати 

порівнюваних 

підприємств 

представити у частках 

відповідних координат 

підприємства-еталона 

 

Стохастичний 

факторний аналіз: 

- виявлення причин зміни 

абсолютних і відносних 

фінансових показників; 

- визначення впливу 

факторів на зміну 

фінансового показника. 

 

Спеціальний аналіз: 

- прогноз наявних 

грошей; 

- аналіз взаємозв’язку 

прибутку - обсягу 

реалізації - ціни; 

- аналіз руху 

грошових коштів. 

 

Кластерний 

аналіз: 

- оцінки 

стратегічного 

протистояння 

підприємств-

конкурентів. 

Економіко-математичний метод: 

- функціонально-вартісний; 

- маржинальний. 

Метод стандартного моделювання та 

стандартні моделі моделювання: 

дискримінантні моделі 

Мета здійснення аналізу 

Аналіз СЕБ CР СКЗ* 

Експрес-аналіз полягає у поверхневому 

аналізі фінансового та економічного стану, 

показників, що демонструють сталий чи 

уповільнений розвиток підприємства 

Комплексний аналіз передбачає всебічну 

оцінку соціально-економічного та 

фінансового становища підприємства а 

також рівня сталості розвитку із 

застосуванням комплексного показника 

Кількісна оцінка Якісна оцінка 

Первинні показники 

для аналізу 

Комплексний 

показник СЕБ CР 

СКЗ* 

Внутрішнє експертне 

опитування, анкетне 

опитування клієнтів 
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Зарубіжний досвід країн, що успішно подолали проблеми та кризові 

явища переходу економіки до ринкової та продовжують здійснювати 

економічні реформи, демонструє можливі шляхи забезпечення соціально-

економічної безпеки бізнесу, в тому числі і санаторно-курортного. Такий досвід 

є важливим для формування механізмів та створення системи забезпечення 

соціальної та економічної безпеки як окремих суб’єктів господарювання, так і 

національної економіки в цілому. Серед основних практичних заходів є 

розробка стратегічного плану посилення соціально-економічної безпеки 

суб’єктів підприємницької діяльності, створення мережі структурних 

підрозділів, відповідальних за забезпечення соціально-економічної безпеки 

підприємств у відповідності до територіально-галузевої ознаки, розробка 

механізму відслідковування та оцінки стану зовнішнього та внутрішнього 

ринків і формування рекомендацій для можливих шляхів підвищення рівня 

конкурентоздатності національних оздоровчих закладів, фінансове 

забезпечення ризикового капіталу для підтримки інноваційної діяльності та 

прогнозування життєвого циклу суб’єктів санаторно-курортної сфери. 

Ключова роль у забезпеченні соціально-економічної безпеки бізнесу у 

країнах, що досягли високого рівня розвитку, належить страховій сфері, яка є 

базовим фактором забезпечення вітчизняної конкурентоздатності, стабільності 

розвитку економіки та зміцнення соціально-економічної безпеки як санаторно-

курортних підприємств загалом, так і країни зокрема. 

У третьому розділі "Оцінка сталого розвитку та соціально-

економічної безпеки санаторно-курортних підприємств" проведено оцінку 

ефективності сталого розвитку санаторно-курортних підприємств, здійснено 

аналіз показників та складових соціально-економічної безпеки санаторно-

курортних закладів та визначено вплив санаторно-курортних закладів на 

розвиток трудового потенціалу агропідприємств. 

В процесі дослідження санаторно-курортних підприємств доведено, 

ефективність їх сталого розвитку залежить від раціонального використання 

ресурсів, фахового менеджменту, використання маркетингових інструментів 

просування санаторно-курортного продукту, впровадження інновацій. 

Обґрунтовано, ефективність сталого розвитку санаторно-курортних 

підприємств доцільно визначити з позицій розрахунку ефективності окремих 

дочірніх підприємств ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» та їх сукупності, 

споживачів санаторно-курортних підприємств. 

Проведені в дослідженні розрахунки ефективності сталого розвитку 

санаторно-курортних підприємств на основі формули інтегрального показника: 

,                                         (1) 

де враховано три основних показники: фінансово-господарську діяльність 

підприємства, санаторно-курортний продукт та використання засобів суб'єкта 

господарювання (табл. 1), обґрунтовують, що величина даного коефіцієнта 

коливається і є не високою, що доводить необхідність вжиття заходів та дієвих 

механізмів, які б були направлені на покращення ефективності діяльності 

досліджуваних санаторно-курортних підприємств. 
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Таблиця 1 

Інтегральний коефіцієнт оцінки ефективності діяльності санаторно-

курортних підприємств в 2018 році 
Санаторно-курортні 

підприємства 

Коефіцієнти ефективності  Інтегральний 

коефіцієнт 

оцінки 

ефективності 

діяльності 

фінансово-

господарської 

діяльності 

санаторно-

курортних 

підприємств 

надання 

лікувально-

профілактич-

них та 

реабілітаційних 

послуг 

використання 

ліжкового 

фонду 

1. «ДП «Клінічний 

санаторій «Авангард» 

ПрАТ 

«Укрпрофоздоровниця»» 

0,188 0,888 0,868 0,648 

2. ДП «Клінічний сана-

торій «Курорт 

Березівські мінеральні 

води» ПрАТ 

«Укрпрофоздоровниця» 

0,143 0,843 0,863 0,616 

3. ДП «Клінічний 

санаторій ім. Горького» 

ПрАТ 

«Укрпрофоздоровниця» 

0,230 0,835 0,877 0,647 

4. «ДП «Санаторій 

«Поляна» ПрАТ 

«Укрпрофоздоровниця»» 

0,094 0,694 0,804 0,531 

5. ДП «Клінічний 

санаторій «Роща» ПрАТ 

«Укрпрофоздоровниця» 

0,113 0,813 0,833 0,586 

6. КП «Санаторій 

«Синяк» Закарпатської 

обласної ради»  

0,225 0,926 0,796 0,649 

7. ДП «Санаторій для 

дітей з батьками 

«Скадовськ» ПрАТ 

«Укрпрофоздоровниця» 

0,501 0,651 0,831 0.661 

8. ДП «Санаторій 

«Сонячне Закарпаття» 

ПрАТ 

«Укрпрофоздоровниця» 

0,181 0,911 0,841 0,644 

9. ДП «Клінічний сана-

торій «Хмільник» ПрАТ 

«Укрпрофоздоровниця» 

0,078 0,878 0,871 0,609 

10. ДП «Санаторій 

«Шаян» ПрАТ 

«Укрпрофоздоровниця» 

0,305 0,805 0,801 0,637 

В межах досліджуваних 

санаторно-курортних 

підприємств ПрАТ 

«Укрпрофоздоровниця» 

0.206 0,824 0.839 0,623 
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Проведений аналіз основних показників та складових соціально-

економічної безпеки санаторно-курортних закладів у період 2014-2018 рр. 

вказує на невисокий її рівень та необхідність покращення, що доводять 

розраховані в дослідженні такі показниками, як: низький рівень ліквідності, 

дещо покращений показник фінансової незалежності, проте низький коефіцієнт 

фінансування, негативне значення показника забезпеченості власними 

оборотними коштами. Також до негативних тенденцій віднесено доволі 

низький показник відношення фактичного до необхідного об’єму інвестування, 

що свідчить про недостатній рівень інноваційно-технологічної складової 

безпеки санаторно-курортних закладів. Визначені та проаналізовані показники 

доводять не високий рівень розвитку санаторно-курортних закладів та 

зниження їхнього впливу на покращення соціальної сфери. 

Визначено, важливу роль у розвитку аграрних підприємств відіграють 

санаторно-курортні заклади. Адже надані санаторно-курортні та оздоровчі 

послуги вагомо покращують працездатність населення та результати праці. В 

умовах сьогодення вітчизняне сільськогосподарське виробництво має ряд 

абсолютно нових вимог при формуванні і забезпеченні трудового потенціалу в 

аграрних підприємствах. Агровиробники не можуть вести ефективну діяльність 

без здорових, освічених та кваліфікованих працівників, високо мотивованих, 

які здатні застосувати свій запас інтелектуальних та фізичних здібностей за для 

того, щоб задовольнити власні потреби і потреби виробництва загалом. 

Проведений аналіз показників ефективності використання трудових ресурсів в 

агропідприємствах доводить, що продуктивність праці знаходиться на 

середньому рівні і є необхідність покращення фізичного та психоемоційного 

стану працівників у середньостроковій перспективі. 

Дослідженням впливу санаторно-курортних послуг на продуктивність 

праці оздоровлених працівників агропідприємств встановлено, що у таких 

працівників виявлені вищі продуктивність праці (рис. 7), індекс загального 

темпу зростання продуктивності праці, рентабельність праці, коефіцієнт 

ефективних робочих годин, кращі показники повної ефективності праці та 

повної продуктивності праці. Не зважаючи на те, що на продуктивність праці 

впливає фінансовий стан підприємств, якість та кваліфікованість працівників і 

рівень компетентності, забезпеченість основними фондами підприємства та 

рівень заробітної плати, отримані результати підтверджують гіпотезу про те, 

що працівники, які оздоровились працюють набагато ефективніше, а отже 

рівень їх продуктивності набагато вищий, що у підсумку має позитивний вплив 

на ефективність функціонування аграрних підприємств загалом. 

У четвертому розділі "Аналіз та моделювання впливу чинників на 

сталий розвиток і соціально-економічну безпеку підприємств" здійснено 

ідентифікацію дестабілізуючих чинників формування та забезпечення 

соціально-економічної безпеки сталого розвитку санаторно-курортних закладів, 

побудовано уніфіковані факторно-кореляційні моделі для типових санаторно-

курортних підприємств, проведено аналіз впливу задоволеності клієнтів на 

сталий розвиток та соціально-економічну безпеку санаторно-курортних 

підприємств. 
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Рис. 7. Середньорічна продуктивність праці працівників 

досліджуваних агропідприємств у 2014-2018 рр., млн. грн./особу* 
*Усередненні показники агрофірм: «Кернел», «Нібулон», «Миронівський 

хлібопродукт», «UkrLandFarming», «ViOil» 

 

На основі аналізу розвитку санаторно-курортних підприємств виділено 

ряд чинників та умов, які суттєво (позитивно або негативно) впливають на їх 

сталий розвиток та соціально-економічне зростання. На основі PESTEL-аналізу 

наведено та проаналізовано основні фактори зовнішнього середовища, які 

позначаються на соціально-економічній безпеці сталого розвитку санаторно-

курортних закладів, що розподілені на шість груп, а саме політичні, економічні, 

соціальні, технологічні, екологічні та правові. З метою виявлення впливу 

зовнішніх та внутрішніх факторів на середовище та розвиток санаторно-

курортних закладів здійснено експертне опитування. За результатами 

експертної оцінки по кожному підфактору визначався його вплив на діяльність 

санаторно-курортних закладів шляхом добутку між важливістю підфактора та 

можливістю його прояву за формулою Fі = Vі* Mpі,,  де Fі – оціночні показники 

факторів, що впливають на ефективність роботи санаторно-курортних закладів, 

Vі– важливість підфактора відповідного фактора та Mpі – можливість прояву 

підфактора. 

На наступному етапі проведено якісний PESTEL-аналіз, що визначає 

можливості прояву наведених факторів у діяльності санаторно-курортних 

закладів та ймовірних заходів, які доцільно вживати для зменшення їх впливу. 

Як випливає із дослідження, ефективний розвиток санаторно-курортних 

закладів суттєво відрізняється від інших підприємств в основному через 

сезонний характер діяльності, високу собівартість послуг, швидкі темпи зносу 
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обладнання та необхідність постійного підвищення кваліфікації працівників, 

значну плинність кадрів, сезонність надання лікувальних та оздоровчих послуг, 

специфіки санаторно-курортного продукту. 

На основі інтегральних показників економічної та соціальної безпеки 

розраховано комплексний показник соціально економічної безпеки санаторно-

курортних закладів (табл. 2). Встановлено, що рівень соціально-економічної 

безпеки санаторіїв у 2014-2018 роках коливається на межі середнього та 

достатньо високого, проте динаміка комплексного показника у більшості 

оздоровниць є негативною, відповідно рівень соціально-економічної безпеки 

санаторіїв, погіршується. 

Визначено, що основними факторами впливу на соціально-економічну 

безпеку санаторіїв в контексті сталого розвитку є забезпечення оборотних 

активів власними коштами та платоспроможність підприємства; відношення 

фактичного до необхідного об’єму інвестування в інноваційні технології; 

частка витрат на придбання нематеріальних активів в загальних витратах на 

дослідження та розробки; економічність апарату управління; коефіцієнт 

надійності персоналу, що забезпечує інформаційну безпеку підприємства; 

коефіцієнт правової захищеності інформації; частка програмного забезпечення, 

розробленого працівниками підприємства, яке задіяне для забезпечення 

інформаційної безпеки підприємства; витрати на соціальну сферу (за 

напрямками) відносно фонду оплати праці та відносно чистого прибутку; 

коефіцієнт лояльності клієнтів. 

В процесі дослідження, використовуючи розрахунок уніфікованих 

факторно-кореляційних моделей, визначено комплексний показник соціально 

економічної безпеки санаторно-курортних закладів на основі інтегральних 

показників економічної та соціальної безпеки, де враховано вплив таких 

показників оздоровчих закладів, як їх фінансового (F) та інноваційно-

технологічного забезпечення (In), інформаційно-управлінського (Infm) та 

матеріально-технічного забезпечення (M), інформаційного забезпечення (Inf), 

екологічної безпеки санаторіїв (Ec) та соціальної безпеки, зокрема внутрішньої 

соціальної складової (Ss), кадрової (P) та економіко-ринкової складової 

(клієнто-орієнтованість) (Cl). Не зважаючи на те, що рівень соціально-

економічної безпеки більшості санаторно-курортних закладів є задовільним, 

негативними факторами впливу є нестача інвестицій у дану сферу та 

зменшення клієнтської бази, що може виявитись загрозами для сталого 

розвитку оздоровчих закладів та забезпечення їх соціально-економічної безпеки 

в майбутньому. 

З метою визначення ступеня задоволеності клієнтів послугами санаторно-

курортних закладів в контексті впливу на їх соціально-економічну безпеку 

сталого розвитку, проведено анонімне анкетування, на основі якого доведено 

що: на санаторно-курортний відпочинок працівники готові витратити, в 

середньому, від 5 до 10 тисяч гривень на рік, при чому, переважна більшість 

оздоровлених має трудовий стаж понад 15 років. До того ж самого санаторно-

курортного закладу готові їхати повторно відпочивати не більше 30% 

респондентів (що є негативним показником оцінювання якості таких послуг), 
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Таблиця 2 

Динаміка комплексного показника соціально економічної безпеки СР СКЗ 

у 2014-2018 роках* 

СКЗ 
Роки 

Ступінь СЕБ 

Відхи-

лення, 

+ /- 
2014 2015 2016 2017 2018 

ДП "Санаторій 

"Сонячне Закарпаття" 

ПрАТ 

"Укрпрофоздоровниця" 

1,215 1,220 0,790 0,765 0,725 
Досить 

високий рівень 
-0,490 

"Санаторій "Поляна" 

ПрАТ 

"Укрпрофоздоровниця" 

0,480 0,880 0,770 0,755 0,705 

Низький, 

досить високий 

рівень 

+0,225 

ДП "Клінічний 

санаторій "Авангард" 

ПрАТ 

"Укрпрофоздоровниця" 

0,910 0,820 0,715 0,695 0,725 

Середній, 

досить високий 

рівень 

-0,185 

ДП "Клінічний 

санаторій "Хмільник" 

ПрАТ 

"Укрпрофоздоровниця" 

1,155 0,790 0,705 0,680 0,715 

Середній, 

досить високий 

рівень 

-0,440 

ДП "Клінічний санато-

рій "Курорт Березівські 

мінеральні води" 

0,930 0,915 0,770 0,690 0,715 

Середній, 

досить високий 

рівень 

-0,215 

ДП "Санаторій для 

дітей з батьками 

"Скадовськ" ПрАТ 

"Укрпрофоздоровниця" 

0,915 0,830 0,690 0,685 0,735 

Середній, 

досить високий 

рівень 

-0,180 

ДП "Клінічний 

санаторій ім. Горького" 

ПрАТ 

"Укрпрофоздоровниця" 

0,850 0,900 0,680 0,675 0,720 

Середній, 

досить високий 

рівень 

-0,130 

КП "Санаторій "Синяк" 

Закарпатської обласної 

ради 

0,965 0,865 0,620 0,765 0,795 

Середній, 

досить високий 

рівень 

-0,170 

ДП "Санаторій "Шаян" 

ПрАТ 

"Укрпрофоздоровниця" 

1,080 1,035 0,860 0,820 0,865 

Середній, 

досить високий 

рівень 

-0,215 

ДП "Клінічний 

санаторій 

"Роща" ПрАТ 

"Укрпрофоздоровниця" 

0,870 0,815 0,705 0,695 0,705 

Середній, 

досить високий 

рівень 

-0,165 

*СР СКЗ - сталий розвиток санаторно-курортних закладів 

 

а головним фактором впливу на такий результат є умови перебування в 

оздоровчому закладі, які у більшості респондентів викликають негативні 

відгуки. Аналіз питання медичної діагностики та обслуговування показує, що 

понад 70% респондентів визначають середній рівень обслуговування (6-8 балів 

за 10 бальною шкалою), що є причиною незадоволеності багатьох опитаних. 



 

 

26 

Недостатньо високо респонденти оцінили і якість діагностичного та 

лікувального обладнання.  

У п’ятому розділі "Концептуальні підходи до зміцнення соціально-

економічної безпеки на засадах сталого розвитку підприємств" проведено 

проектування сталої бізнес-моделі розвитку санаторно-курортних підприємств, 

запропоновано впровадження новаторських концепцій в систему менеджменту 

cоціально-економічної безпеки санаторно-курортних підприємств та 

використання інтегрованого комплексу важелів ефективного управління 

розвитком санаторно-курортних підприємств і його вплив на розвиток аграрних 

підприємств, проведено прогнозування рівня соціально-економічної безпеки 

сталого розвитку санаторно-курортних підприємств. 

Доведено, що пропозиція цінності є основним елементом моделі, який 

забезпечує якісну складову санаторно-курортних послуг, адже формує 

прихильність споживача до послуги саме цього санаторно-курортного 

підприємства, що сприяє задоволенню його потреб, і безпосередньо впливає на 

соціально-економічну безпеку сталого розвитку санаторно-курортних закладів. 

З точки зору маркетингу ціннісна пропозиція є основою санаторно-курортних 

послуг, маючи на увазі суть переваг, які отримує споживач, використовуючи 

конкретні оздоровчі процедури. До ціннісних пропозицій віднесено цінності 

для споживачів оздоровчих послуг, цінність для санаторно-курортних закладів 

та цінність для громади, що підвищуватиме соціально-економічну безпеку ][ 

сталого розвитку.  

Визначено, що найбільш суттєвими факторами позитивного впливу на 

формування цінності для споживачів санаторно-курортних послуг є: рівень 

обслуговування (М5), гнучкість цінової політики (М4), здорове та екологічне 

харчування (Е3). У формуванні цінності для санаторно-курортних закладів за 

рахунок створеної доданої вартості мають вплив такі найбільш важливі 

чинники: прибутковість (С12), продуктивність праці (Т2), структура джерел 

формування капіталу (С7). Цінність для громади включає вигоди від 

економічної діяльності санаторно-курортних закладів, яку отримує місцева 

громада в економічному, культурному та екологічному контексті. 

Розроблено оптимізаційну модель, яка реалізована за допомогою методів 

багатофакторного нечіткого моделювання: методу аналізу ієрархій та методу 

структурування функції якості (Quality Function Deployment), що дало 

можливість трансформувати цінність для споживача в технічні характеристики 

санаторно-курортного продукту, розставити пріоритети і визначити завдання по 

оптимізації витрат. Запропонована модель дозволила визначити пріоритетні 

бар'єри та стратегії санаторно-курортних закладів і, враховуючи обмеження 

бюджету, визначає оптимальний портфель стратегій, які дозволяють досягти 

мінімальних цілей соціальної, екологічної та економічної складових сталого 

розвитку.  

З метою формування концепції зміцнення соціально-економічної безпеки 

санаторно-курортних закладів на основі опрацьованих літературних джерел 

сформульовано авторське тлумачення поняття «концепція сталого 

обслуговування», яка визначає основні принципи, шляхи та завдання 
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проектування стратегій у сфері надання послуг оздоровчими закладами та 

урівноважує потреби споживачів оздоровчих послуг і стратегічні цілі 

підприємств за умови збереження балансу між соціальними, екологічними та 

економічними складовими з метою забезпечення їх функціонування у 

довгостроковій перспективі. Обґрунтовано, це дасть можливість підвищити 

рівень соціально-економічної безпеки санаторно-курортних закладів за рахунок 

переваг, які отримає підприємство при впровадженні принципів сталого 

обслуговування.  

Розроблено концепцію зміцнення соціально-економічної безпеки 

санаторно-курортного підприємства на основі поєднання підходів новаторських 

концепцій LEAN-менеджменту, корпоративної соціальної відповідальності та 

концепції сталого обслуговування, які дозволяють забезпечити концептуальне 

та практичне впровадження принципів сталого розвитку в господарську 

діяльність, що надасть можливість подальшого проектування 

конкурентоспроможних бізнес-стратегій, які вирізнятимуть дане підприємство 

серед інших санаторно-курортних закладів, формуючи такий набір видів 

діяльності, які забезпечують споживачам оздоровчих послуг унікальну 

споживчу цінність, відмінну від пропозиції конкурентів, а підприємству – 

довготермінові економічні переваги (рис. 8). 

Здійснено проектування інтегрованої моделі управління сталим розвитком 

санаторно-курортних підприємств, яка спрямована на створення ефекту синергії 

для розширення переваг кожної системи управління і сприяння раціональному 

використанню ресурсів та часу на продукування оздоровчих послуг, що 

позитивно вплине на зміцнення соціально-економічної безпеки санаторно-

курортних підприємств. Запропонована модель базується на розробленій 

концепції та використовує інструменти LEAN-менеджменту і враховує 

принципи скорочення витрат, процесний підхід і високий рівень участі та 

залучення людського капіталу. Основний принцип LEAN-менеджменту 

стосується впливу людського капіталу на ефективність процесів. 

На основі проведеного прогнозного моделювання інтегрального 

індикатора економічної та соціальної безпеки санаторно-курортних закладів 

доведено, що на наступні три роки показники забезпечення соціально-

економічної безпеки в досліджуваних оздоровчих підприємствах 

погіршуватимуться, що потребує вжиття відповідних заходів. За результатами 

дослідження запропоновано заходи зміцнення соціально-економічної безпеки 

санаторно-курортних закладів, що дасть змогу підвищити швидкість та якість 

обслуговування відвідувачів оздоровниць, створити цінність для споживачів та 

місцевої громади, з одночасним забезпеченням створення доданої вартості для 

оздоровчих підприємств, можливість покращити їх інфраструктурний розвиток 

на принципах сталості.  
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Рис. 8. Структурна схема концепції зміцнення соціально-економічної безпеки санаторно-курортних 

закладів на засадах сталого розвитку  
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення та 

запропоновано шляхи вирішення наукового завдання – розроблення теоретико-

методологічних засад, методичного забезпечення та науково-практичних 

підходів до формування та забезпечення соціально-економічної безпеки сталого 

розвитку підприємств. Висновки концептуального, теоретико-методологічного 

та науково-практичного характеру зводяться до наступного. 

1. Розроблено методологію та алгоритм оцінювання соціально-

економічної безпеки сталого розвитку санаторно-курортних закладів. Доведено, 

що оцінювання варто проводити на основі комплексного підходу, де складовими 

алгоритму визначено кількісний та якісний аналізи. Кількісний аналіз 

запропоновано здійснювати через розрахунок інтегрального показника 

соціально-економічної безпеки сталого розвитку санаторно-курортних закладів 

враховуючи фінансову, інноваційно-технологічну, інформаційно-управлінську, 

матеріально-технічну, інформаційну, екологічну, внутрішньо-соціальну, кадрову, 

економіко-ринкову складові, фінансові показники, (показники дохідності, 

рентабельності), використання технологій, інформатизації та безпеки 

інформації, соціальної відповідальності санаторно-курортних підприємств 

перед працівниками, змін кадрового потенціалу, врахування екологічних 

факторів в діяльності. Це дало можливість встановити межі інтегрального 

показника і застосовувати структурування рівнів соціально-економічної безпеки 

сталого розвитку для різних груп санаторно-курортних закладів. Джерелом до 

якісного аналізу обрано анкетне опитування споживачів санаторно-курортних 

послуг на предмет якості послуг та впливу послуг санаторно-курортних 

закладів на стан продуктивності їх праці.  

2. На основі проведеного аналізу показників та складових соціально-

економічної безпеки санаторно-курортних закладів розвинуто особливості 

застосування оцінювання безпеки та виявлено, що слабкими місцями є 

матеріально-технічне забезпечення, інноваційно-технологічна та кадрові 

складові, які суттєво погіршують соціально-економічну безпеку оздоровчих 

підприємств. Проблемними залишаються показники загальної ліквідності, 

фінансової незалежності (автономії), коефіцієнт зносу основних засобів, 

плинність кадрів. Аналізуючи динаміку виявлено, що у більшості 

досліджуваних санаторно-курортних закладів покращуються лише фінансові 

індикатори, натомість суттєво погіршилися у аналізований період індикатори 

інформаційно-управлінської, екологічної, внутрішньо-соціальної, кадрової, 

економіко-ринкової складових. Найбільш загрозливим є погіршення 

рівномірності надходження грошових коштів, фондовіддачі, підвищення 

плинності кадрів. Це свідчить про те, що в майбутньому стан соціально-

економічної безпеки сталого розвитку санаторно-курортних закладів може 

погіршуватись і потребує розробки та впровадження дієвих заходів.  

3. Проведений аналіз показників використання трудових ресурсів у 

аграрному виробництві та впливу наданих санаторно-курортних і оздоровчих 

послуг на основі вдосконаленої системи ключових індикаторів довів 

взаємозв’язок окремих складових соціально-економічної безпеки сталого 
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розвитку санаторно-курортних закладів та продуктивності праці працівників 

аграрних підприємств і її рентабельності, де виявлено, що найбільшою мірою 

на них впливає фінансова, інноваційно-технологічна, інформаційно-

управлінська, матеріально-технічна, інформаційна, екологічна, внутрішньо-

соціальна, кадрова, економіко-ринкова складові. Порівнюючи продуктивність 

праці агропрацівників загалом і оздоровлених працівників у санаторно-

курортних закладах, доведено, що продуктивність праці оздоровлених значно 

випереджає загальну по підприємству, більшою є і рентабельність праці 

оздоровлених працівників та їх повна продуктивність (ефективні робочі години, 

робочі години витрачені на виконання виробничого завдання).  

4. Здійснена ідентифікація дестабілізуючих чинників та прогнозування 

сталого розвитку санаторно-курортних підприємств в контексті соціально-

економічної безпеки із застосуванням PESTEL та SWOT-аналізів, де фактори 

впливу на ступінь розвитку санаторно-курортного закладів розділено на дві 

групи: зовнішні та внутрішні. Визначено, що зовнішні фактори пов’язані із 

регуляцією діяльності санітарно-курортного закладів на державному рівні, 

ключовими серед яких є правові, економічні, соціальні, технологічні, 

екологічні. До внутрішніх чинників віднесено фактори прямого впливу на 

діяльність санітарно-курортних закладів: виробничі, маркетингові, фінансові, 

внутрішньо-соціальні, екологічні, трудові. Виявлено, що найбільш значимо на 

соціально-економічну безпеку санаторно-курортних закладів впливають 

виробничі фактори, які мають свою специфіку за рахунок різних розмірів 

санаторіїв, їх пропускної здатності та забезпеченості персоналом; маркетингові, 

що визначаються наявністю діючої системи маркетингової інформації та 

маркетингового управління, каналами просування санаторно-курортного 

продукту; фінансова регуляція, що передбачає врівноваження у сфері витрат на 

оплату праці; соціальні чинники та менеджмент, які зумовлюють стратегію 

розвитку та управління закладом; екологічні фактори, що мають безпосередній 

вплив на регулювання елементарних потреб: енергозбереження, рівень 

підготовки персоналу та його кваліфікації, рівень обслуговування клієнтів 

санітарно-курортного закладу.  

5. В процесі дослідження доведено, що обрахований інтегральний 

показник соціально-економічної безпеки сталого розвитку санаторно-курортних 

закладів, який перебуває на середньому рівні, має негативну динаміку упродовж 

останніх років. На основі побудованих уніфікованих факторно-кореляційних 

моделей для типових санаторно-курортних підприємств виявлено значний 

вплив на інтегральний показник соціально-економічної безпеки сталого 

розвитку санаторно-курортних закладів таких індикаторів, як коефіцієнта 

забезпечення оборотних активів власними коштами (r – 0,74), показника 

покриття (r – 0,55), відношення фактичного до необхідного обсягу інвестування 

(r – 0,84), економічності апарату управління (r – 0,58), відсотка витрат на 

соціальну сферу (за напрямками) відносно фонду оплати праці та відносно 

чистого прибутку підприємства (r – 0,53). Узагальнено, що найбільше на 

інтегральний показник соціально-економічної безпеки сталого розвитку 

санаторно-курортних закладів впливатимуть індикатори фінансового стану 
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оздоровчих закладів, інвестування, ефективність управління та якість роботи 

персоналу.  

6. На основі проведеного анкетування та його аналізу визначено вплив 

санаторно-курортних послуг на задоволеність клієнтів - працівників 

агропідприємств в контексті соціально-економічної безпеки сталого розвитку 

оздоровчих закладів. Як результат доведено, що в середньому оцінка рівня 

задоволеності лікуванням та оздоровленням є дещо більше середньої і 

становить 6,8 балів з 10, повноти діагностичних обстежень – 6,5 балів, 

своєчасності отриманих процедур – 7,6 балів. Забезпеченість медикаментами 

перебуває на низькому рівні (оцінка 5,4 бали). Все це засвідчує про те, що 

санаторно-курортні послуги потребують покращення, а обладнання 

модернізації, адже тільки 30% респондентів готові відвідати той самий 

санаторно-курортний заклад повторно.  

7.  За результатами моделювання процесів надання якісних санаторно-

курортних послуг як передумови сталого розвитку підприємств, виокремлено 

найбільш суттєві фактори, що впливають на створення цінності для споживача 

оздоровчих послуг, доданої вартості для санаторно-курортних закладів та 

цінності для громади, що впливає на покращення соціально-економічної 

безпеки сталого розвитку оздоровчих підприємств. Враховуючи метод аналізу 

ієрархій (МАІ) та метод структурування функції якості (Quality Function 

Deployment (QFD), запропонована модель проектування санаторно-курортних 

послуг доповнена індикаторами сталого розвитку, де інтегровано соціальні, 

екологічні та економічні аспекти при розробці оздоровчих послуг в умовах 

нечіткого структурування функцій якості, що дасть можливість максимізувати 

вплив стратегій на зміцнення соціально-економічної безпеки в умовах сталого 

розвитку санаторно-курортних закладів.  

8.  В процесі дослідження запропоновано впровадження новаторських 

концепцій в систему санаторно-курортних підприємств в контексті 

забезпечення cоціально-економічної безпеки. Доведено, метою сталого 

обслуговування у санаторно-курортних закладах повинно бути задоволення 

потреб споживача за умови збереження балансу між соціальними, екологічними 

та економічними цілями оздоровчих підприємств та забезпечення їх 

функціонування у довгостроковій перспективі. Визначено, що концепція 

сталого обслуговування являється складною системою фундаментальних знань 

про сферу обслуговування, яка визначає основні принципи, шляхи та завдання 

проектування стратегій у сфері надання послуг санаторно-курортними 

закладами. Впровадження концепції LEAN-менеджменту (ощадливе 

виробництво) та концепції сталого обслуговування (КСО), які на основі 

сукупного впливу підвищують конкурентоспроможність санаторно-курортних 

закладів підсилюючи одна одну, сприяють зміцненню соціально-економічної 

безпеки.  

9.  Доведено, рівень соціально-економічної безпеки залежить від того, 

наскільки ефективно менеджмент оздоровчого підприємства вживає заходів по 

попередженню та уникненню можливих загроз, усуненню згубних наслідків 

окремих негативних елементів зовнішнього і внутрішнього середовища. З 
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метою мінімізація зовнішніх і внутрішніх загроз економічному стану 

оздоровчих підприємств, в тому числі їх фінансовим, матеріальним, 

інформаційним, кадровим та природним ресурсам, розроблено Концепцію 

зміцнення соціально-економічної безпеки санаторно-курортних закладів, 

основою якої є шляхи досягнення орієнтирів та принципів сталого розвитку 

оздоровчих підприємств, що доповнюють їх існуючі конкурентні та фінансові 

стратегії.  

10. Використовуючи закордонний досвід та міжнародні стандарти: ISO 

9001 – систему управління якістю, орієнтованої на задоволення потреб 

споживача, ISO 14001 – систему екологічного управління, орієнтованої на 

підвищення екологічних показників, ISO 26000 – керівництво з питань 

соціальної відповідальності з акцентом на інтеграцію, впровадження та 

сприяння соціально відповідальній поведінці в підприємстві, OHSAS 18001 – 

систему управління охороною праці, спрямованої на створення найкращих 

можливих умов праці, в процесі дослідження проведено проектування 

інтегрованої моделі управління сталим розвитком санаторно-курортних 

підприємств, яка спрямована на створення ефекту синергії для розширення 

переваг кожної системи і сприяння раціональному використанню ресурсів та 

часу на продукування оздоровчих послуг. Окрім того доведено, раціональне 

використання ресурсів зменшить рівень втрат, та пов'язаних із ними витрат, що 

позитивно вплине на зміцнення соціально-економічної безпеки санаторно-

курортних підприємств.  

11. Враховуючи важливість сталого розвитку санаторно-курортних 

підприємств, що включає економічні, соціальні та екологічні перспективи, 

впровадження систем управління та ощадливих технологій, запропоновано 

формування інтегрованого комплексу важелів ефективного управління на 

основі сукупності економічних, адміністративних, соціокультурних та 

організаційно-екологічних форм і методів впливу, конкретизації інструментарію 

досягнення цілей, що забезпечить інтеграцію та подальший розвиток таких 

систем в контексті соціально-економічної безпеки та підвищення економічних, 

екологічних і соціальних показників оздоровчих закладів.  

12. З метою окреслення основних напрямів зміцнення соціально-

економічної безпеки сталого розвитку санаторно-курортних закладів проведено 

прогнозування її рівня на основі визначення інтегрального індикатора 

економічної та соціальної безпеки оздоровниць. Розрахунки доводять, що на 

наступні три роки прогнозується погіршення соціально-економічної безпеки в 

більшості досліджуваних закладів. Така негативна динаміка інтегрального 

індикатора соціально-економічної безпеки санаторно-курортних закладів 

пов’язана із погіршенням усіх його складових. Тому для зміцнення соціально-

економічної безпеки санаторно-курортних закладів запропоновано здійснити 

комплекс заходів в інноваційно-технологічному, інформаційно-управлінському, 

матеріально-технічному, екологічному, внутрішньо-соціальному, кадровому та 

економіко-ринковому напрямі.  
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Субота М.В. Соціально-економічна безпека сталого розвитку 

підприємств. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). – Подільський державний аграрно-технічний 

університет, м. Кам’янець-Подільський, 2021. 

Досліджено теоретичні основи соціально-економічної безпеки сталого 

розвитку підприємств. Визначено сутність та значення соціально-економічної 

безпеки підприємств, їх сталого розвитку, дана характеристика нормативно-

правовому забезпеченню діяльності санаторно-курортних закладів та визначено 

значення санаторно-курортних закладів в забезпеченні соціальних потреб та 

покращенні трудової активності працівників агропідприємств. 

Визначено тенденції розвитку санаторно-курортних закладів та методичні 

підходи до оцінки рівня соціально-економічної безпеки сталого розвитку 

підприємств. Досліджено світовий досвід забезпечення соціально-економічної 

безпеки підприємств. Проведено оцінку ефективності сталого розвитку 

санаторно-курортних підприємств, аналіз їх показників та складових соціально-

економічної безпеки, визначено вплив санаторно-курортних закладів на 

розвиток трудового потенціалу агропідприємств. 

Проведено ідентифікація дестабілізуючих чинників, побудову 

уніфікованих факторно-кореляційних моделей для типових санаторно-

курортних підприємств, аналіз впливу задоволеності клієнтів на сталий їх 

розвиток та соціально-економічну безпеку. Запропоновано концептуальні 

підходи зміцнення соціально-економічної безпеки забезпечення сталого 

розвитку підприємств, впровадження новаторських концепцій в систему 

менеджменту  санаторно-курортних підприємств та інтегрований комплекс 

важелів ефективного управління їх розвитком. 

Ключові слова: соціально-економічна безпека, підприємства, санаторно-

курортні заклади, сталий розвиток, загрози, оцінка, трудовий потенціал 

агропідприємств. 
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Исследованы теоретические основы социально-экономической 

безопасности устойчивого развития предприятий. Определена сущность и 

значение социально-экономической безопасности предприятий, их устойчивого 

развития, дана характеристика нормативно-правовому обеспечению 

деятельности санаторно-курортных учреждений и определено значение 

санаторно-курортных учреждений в обеспечении социальных потребностей и 

улучшении трудовой активности работников агропредприятий. 

Определены тенденции развития санаторно-курортных учреждений и 

методические подходы к оценке уровня социально-экономической 

безопасности устойчивого развития предприятий. Исследован мировой опыт 

обеспечения социально-экономической безопасности предприятий. Проведена 

оценка эффективности устойчивого развития санаторно-курортных 

предприятий, анализ их показателей и составляющих социально-

экономической безопасности, определено влияние санаторно-курортных 

учреждений на развитие трудового потенциала агропредприятий. 

Проведено идентификация дестабилизирующих факторов, построение 

унифицированных факторно-корреляционных моделей для типичных 

санаторно-курортных предприятий, анализ влияния удовлетворенности 

клиентов на устойчивое их развитие и социально-экономическую безопасность. 

Предложены концептуальные подходы укрепление социально-экономической 

безопасности обеспечения устойчивого развития предприятий, внедрения 

новаторских концепций в систему менеджмента санаторно-курортных 

предприятий и интегрированный комплекс рычагов эффективного управления 

их развитием. 

Ключевые слова: социально-экономическая безопасность, предприятия, 

санаторно-курортные учреждения, устойчивое развитие, угрозы, оценка, 

трудовой потенциал агропредприятий. 

 

SUMMARY 

Subota M.V. Socio-economic security of the sustainable development of 
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Dissertation for a Doctor Degree of Economic Sciences in specialty 08.00.04 – 

economics and management of enterprises (by the types of economic activity). – 
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Theoretical bases of socio-economic security of sustainable development of 

sanatorium and resort enterprises are investigated. The urgent significance of the 

socio-economic security problems of the enterprises in today's conditions are 

highlighted. The etymology of the meanings "security", "social security" and 

"economic security" is studied and defined. The essence and significance of socio-

economic security of enterprises are determined. 

The theoretical foundations of sustainable development of enterprises in the 

context of socio-economic security are determined, where the concept of sustainable 

development is studied from the standpoint of conservative, evolutionary and 

systemic approaches. The basic principles of the concept of Sustainable Development 
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are determined. Based on the study, a model of sustainable development of economic 

entities is proposed. 

The normative-legal provision of social and economic security of economic 

entities, in particular the laws of general action, normative-legal acts of related action 

and normative-legal acts of special action are investigated. Based on the study of the 

regulatory framework for business activities, specific measures for the development 

of their activities are proposed. The importance of sanatorium and resort enterprises 

in providing social needs and improving the labor activity of agricultural workers is 

outlined. It is determined that meeting the social needs of agricultural workers is the 

main motivator for improving their employment. 

Trends in the development of sanatorium and resort enterprises of the private 

joint-stock company "Ukrprofozdorovnytsia" as an object of study in the system of 

socio-economic security. The methodology of assessing the socio-economic security 

of sustainable development of enterprises is studied. Approaches to the assessment of 

socio-economic security of sustainable development of sanatorium and resort 

enterprises depending on the specifics of the subjects of the sanatorium and resort 

sphere are proposed. In order to effectively assess the socio-economic security of 

sustainable development of sanatorium and resort enterprises, an algorithm based on 

a comprehensive approach based on the implementation of quantitative and 

qualitative analysis of data on socio-economic security is proposed. 

Taking into account the foreign experience of the countries, possible ways of 

ensuring the social and economic security of the sanatorium and resort business were 

outlined. The assessment of the effectiveness of sustainable development of 

sanatorium and resort enterprises on the example of subsidiaries of PJSC 

"Ukrprofozdorovnytsia" of medical and health establishments of trade unions of 

Ukraine (LOZPU) was done. In order to determine and compare the assessment of 

the efficiency of sanatorium and resort enterprises, the integrated efficiency ratio is 

calculated which takes into account the coefficient of efficiency of financial and 

economic activities of sanatorium and resort enterprises, coefficient of the efficiency 

of treatment and rehabilitation services provision, coefficient of the efficiency of the 

bed stock fund use. 

In order to assess the level of socio-economic security of sanatorium and resort 

enterprises, the calculation and analysis of indicators and its components is done. The 

influence of sanatorium and resort enterprises on the development of labor potential 

of agricultural enterprises is studied. The main indicators of use and productivity of 

labor resources of agricultural enterprises are analyzed. It is proved that the most 

important factors impact on productivity and work productivity is overall liquidity, 

the share of costs for employees training in total spending on research and 

development, competence of staff, main means depreciation rate, wages of workers 

relative to the average in the industry and recreation in sanatorium and resort 

enterprises. 

Based on PESTEL-analysis, the main environmental factors are identified and 

analyzed. The strengths and weaknesses of ensuring the socio-economic security of 

sustainable development of sanatorium and resort enterprises are investigated and 
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internal threats affecting its level are identified, their main types and indicators for 

evaluation are emphasized. 

Unified factor-correlation models for typical sanatorium and resort enterprises 

are built. Modeling of processes of high-quality sanatorium and resort services 

provision as preconditions of sustainable development of the enterprises is carried 

out. The optimal portfolio of strategies allowing achieve the minimum, set by 

sanatorium and resort enterprises goals of social, environmental and economic 

components of sustainable development, is determined. The introduction of 

innovative concepts in the system of sanatorium and resort enterprises in the context 

of ensuring socio-economic security and its strengthening is proposed. 

An integrated set of levers for effective management of sanatorium and resort 

enterprises development was developed, which includes four subsystems: economic, 

administrative, socio-cultural and organizational-ecological levers of influence, and 

their influence on the development of agricultural enterprises was determined. An 

integrated management model for sustainable development of sanatorium and resort 

enterprises is proposed, which aims to create a synergy effect to expand the benefits 

of each system and promote the rational use of resources and time for the production 

of health services. VSM-mapping of the current state of health enterprises is 

proposed. Based on the socio-cultural levers of management, the use of Kaizen-

planning tools is justified, which will provide an opportunity to meet social needs, 

increase self-esteem and self-realization of employees. 

The level of social and economic security of sustainable development of 

sanatorium and resort enterprises was forecast and measures of its strengthening are 

offered which will increase the level of competitiveness of domestic sanatorium and 

resort establishments at the international level due to the introduction of principles of 

sustainable development. 

Key words: social and economic security, enterprises, sanatorium and resort 

enterprises, sustainable development, threats, assessment, labor potential of 

agricultural enterprises. 

 


