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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Інтенсифікація процесів міжнародної конкуренції на 

фоні розгортання четвертої науково-технічної революції вимагає нових підходів 

до соціально-економічного розвитку підприємств. Це особливо стосується 

економіки України, яка потерпає від соціально-економічної кризи. Наша 

економіка потребує не лише оновлення матеріально-технічних основ 

виробництва, але і соціального розвитку. Для цього дуже важливо дослідити 

теоретичні та практичні основи управління соціально-економічним розвитком 

підприємств України. 

Актуальність дослідження зазначених питань для підприємств 

енергетичного сектору України полягає у: стратегічній важливості модернізації 

даного сегменту української економіки, наявності альтернативних варіантів 

проведення змін у технологічному процесі, нестачі висококваліфікованого 

персоналу та інші. Удосконалення дозволить сформувати конкурентоздатний 

трудовий потенціал, підвищити ефективність процесів управління на 

підприємствах, зміцнити господарські зв’язки, покращити загальний фінансовий 

стан і рівень платоспроможності підприємств, передбачити небезпечні 

передумови, нейтралізувати негативні наслідки кризових процесів та забезпечити 

стійкість економіки України в цілому.  

Вагомий внесок у дослідження різних складових соціально-економічного 

розвитку підприємства зробили такі науковці: Р. Акофф, В. Базилевич, В. Балан, 

Д. Баюра, І. Богатирьов, В. Верба, В. Геєць, О. Грішнова, В. Гриньова, П. Друкер, 

В. Залуцький, О. Каніщенко, В. Карюк, М. Кизим, Т. Клебанова, Е. Короткова, 

О. Кузьмін, Дж. Кулеман, Л. Макмілан, Г. Мінцберг, О. Новікова, О. Раєвнєва, 

М. Рогоза, М. Тимощук, О. Тридід, Н. Ушенко, Г. Савіна, А. Старостіна, 

А. Стрікленд, А. Федорченко, Р. Фещур, Г. Филюк, Л. Шаульська, А. Шегда та 

інші. Їх розробки відрізняються широким спектром дослідження проблем та 

авторськими підходами до розуміння окремих аспектів соціально-економічного 

розвитку підприємства. Вагомий внесок у дослідження динаміки розвитку 
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енергетичного сектору України зробили науковці С. Войтко, І. Галиця, 

Б. Данилишин, Ю. Кіндзерський, О. Трофименко, М. Якубовський та інші. 

Однак серед наукових робіт, присвячених управлінню підприємством, 

домінує економічний підхід і лише окремі автори розглядають соціальний підхід, 

який найчастіше виявляється в окремих дослідженнях корпоративної 

відповідальності, людського, інтелектуального чи соціального капіталів. 

Унаслідок цього управління соціально-економічним розвитком підприємства як 

система поки що не знайшло свого комплексного висвітлення в українських 

наукових працях. 

Викладене свідчить про нагальну необхідність дослідження теоретичних і 

прикладних аспектів соціально-економічного розвитку підприємства, створення 

концепції управління цим розвитком та отримання на цій основі нових наукових 

результатів. Актуальність і значущість окреслених питань зумовили вибір теми, 

визначили мету, завдання, об’єкт, предмет і логіку дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є складовою частиною комплексної науково-дослідної 

держбюджетної теми економічного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка «Напрямки модернізації економіки України: 

секторальні особливості, протиріччя, ризики» (номер державної реєстрації 

0111U006456), підрозділ «Модернізація економіки України на засадах сталого 

соціально-економічного розвитку: закономірності, протиріччя, ризики» (шифр 

№11БФ040-01); комплексної науково-дослідної роботи Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка в межах держбюджетної теми кафедри 

економіки підприємства «Розробка пропозицій щодо реалізації основних 

положень Концепції системної модернізації економіки України». Особистий 

внесок автора полягає у здійсненні ґрунтовного аналізу міжнародного 

теоретичного та емпіричного досвіду управління соціально-економічним 

розвитком підприємств енергетичного сектору; дослідженні функціонування 

ринку сонячної енергетики України в динаміці упродовж 10 років; розроблені 

рекомендацій щодо удосконалення державних інструментів реалізації 
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«Енергетичної стратегії України» у кількох сферах: економічній, політичній, 

розвитку науки, державного та корпоративного менеджменту. 

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

узагальнення теоретичних основ та розробка практичних рекомендацій щодо 

удосконалення управління соціально-економічним розвитком промислових 

підприємств для формування конкурентоздатного трудового потенціалу України. 

Для досягнення зазначеної мети поставлено та вирішено такі завдання: 

– визначити сутність поняття «соціально-економічний розвиток 

підприємства»; 

– запропонувати концептуальну модель управління соціально-

економічним розвитком підприємства; 

– запропонувати систему показників оцінювання соціально-

економічного розвитку підприємства за 3 аспектами (соціальним, економічним та 

екологічним);  

– виявити фактори підвищення ефективності діяльності підприємств 

енергетичного сектору України за рахунок соціально-економічних змін у їх 

розвитку; 

– розробити модель взаємозв’язку між соціально-економічним 

розвитком підприємства та ефективністю його діяльності;  

 – удосконалити методичні засади застосування технології управління 

знаннями для сприяння соціально-економічному розвитку підприємств;  

– розробити управлінські заходи для активізації соціально-економічного 

розвитку підприємств енергетичного сектору України;   

–  визначити ефективність запропонованих заходів для сприяння 

соціально-економічному розвитку промислових підприємств. 

Об’єктом дослідження є процеси управління ринковою діяльністю 

підприємств енергетичного сектору України. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних і практичних аспектів 

управління соціально-економічним розвитком підприємств енергетичного сектору 

України. 
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Методи дослідження. Методологічними засадами дослідження є 

фундаментальні положення сучасної економічної теорії, економіки підприємства, 

теоретичні розробки українських і зарубіжних учених з питань пошуку способів 

удосконалення соціально-економічного розвитку підприємств.  

У процесі дослідження застосовано такі методи: аналізу і синтезу – при 

визначенні сутності понять «економічний розвиток», «соціальний розвиток» та 

«соціально-економічний розвиток підприємства» (розділ 1); класифікаційно-

аналітичний – при дослідженні чинників удосконалення соціально-економічного 

розвитку підприємства (розділ 1);  системного аналізу й логічного узагальнення – 

для аналізу макросередовища діяльності підприємств енергетичного сектору 

України та вивчення зарубіжного досвіду щодо напрямів законодавчого 

регулювання енергетики (розділи 2-3); порівняльного аналізу – у процесі аналізу 

рівнів соціально-економічного розвитку підприємств енергетичного сектору 

України (розділ 2); регресійного аналізу – для побудови моделі, що характеризує 

вплив соціально-економічного розвитку підприємства на ефективність його 

господарської діяльності (розділ 2); метод статистичного спостереження – при 

дослідженні функціонування ринку сонячної енергетики в Україні (розділ 3); 

методи системного та структурного аналізу, логічного узагальнення – при 

удосконаленні механізму державної регуляції для успішної реалізації 

«енергетичної стратегії України» у кількох сферах: економічній, політичній, 

розвитку науки та техніки, державного та корпоративного менеджменту 

(розділ 3).  

Інформаційною базою дослідження є дані програмних та нормативних 

документів державних органів України, статистичні та аналітичні матеріали 

Кабінету Міністрів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Державної 

служби статистики України, дані державного статистичного спостереження щодо 

функціонування підприємств енергетичного сектору України, матеріали 

фінансової звітності та офіційні сайти підприємств енергетичного сектору 

України, наукові публікації українських вчених, праці зарубіжних авторів та 

матеріали міжнародних фінансових та міждержавних економічних організацій, 
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міжнародних консалтингових агентств, а також результати власних досліджень 

автора. 

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі 

отримано нові науково обґрунтовані результати, що в сукупності розв’язують 

важливе науково-практичне завдання, пов’язане з поглибленням теоретичних 

засад та розробкою практичних рекомендацій щодо управління соціально-

економічним розвитком підприємств енергетичного сектору України. 

У процесі дослідження отримано низку наукових результатів, які містять 

наукову новизну та практичну цінність, зокрема: 

удосконалено:  

 визначення сутності поняття «соціально-економічний розвиток 

підприємства», яке у роботі трактується як безперервний процес 

модернізації нововведень у виробничому процесі, продукції, послугах, 

управлінні організацією при ефективному використанні наявних 

фінансових, трудових, матеріальних, природних ресурсів, за умов 

досягнення сучасних стандартів соціальної відповідальності, спрямованих 

на задоволення інтересів та потреб колективу та підвищення 

конкурентоспроможності підприємства в цілому. Такий підхід підкреслює 

роль людини в усіх аспектах стратегічного управління, дозволяє розробити 

концептуальну модель управління соціально-економічним розвитком 

підприємства, здійснити його оцінювання для підприємств енергетичного 

сектору України та запропонувати заходи, спрямовані на підвищення 

ефективності управління їх розвитком; 

 концептуальну модель, що, на відміну від існуючих, орієнтована 

на збалансований розвиток підприємства та побудована на 

запропонованому автором поетапному управлінні соціально-економічним 

розвитком підприємства та систематизованому переліку критеріїв 

визначення ефективності такого управління, що у комплексі сприятиме 

більш ефективному його функціонуванню як єдиного цілого відповідно до 

міжнародних стандартів ведення бізнесу. До основних  етапів увійшли: 

вивчення зовнішнього середовища; оцінювання конкурентного стану 
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підприємства; зівставлення вимог макросередовища із стратегічними цілями 

і економічним потенціалом підприємства; оцінювання соціально-

економічного розвитку підприємства та вибір подальших напрямів 

модернізації; планування соціально-економічного розвитку та проведення 

заходів щодо активізації соціально-економічного розвитку підприємства; 

відстеження рівнів індикаторів і регулювання процесу соціально-

економічного розвитку; 

 методичні підходи до моделювання процесів визначення 

взаємозв’язку між соціально-економічним розвитком підприємства та 

ефективністю його діяльності, що, на відміну від існуючих, розширені 

деталізацією такого розвитку підприємств на окремі його складові – 

соціальну, економічну та екологічну. Розрахунки з використанням 

запропонованої моделі підтвердили взаємовплив та взаємообумовленість 

рівня соціально-економічного розвитку та ефективності діяльності 

підприємств; 

дістали подальшого розвитку:  

 система показників оцінювання соціально-економічного 

розвитку підприємства, яка, на відміну від існуючих, містить 3 блоки: 

соціальний (рівень травматизму, рівень професійного навчання, рівень 

преміювання персоналу, індекс КСВ, рівень оздоровлення, рівень 

корпоративної культури, ефективність витрат на оплату праці, ефективність 

соціальних інвестицій), економічний (капіталоємність, індекс задоволення 

потреб споживачів, продуктивність праці, співвідношення мінімальної до 

максимальної оплати праці, коефіцієнт ліквідності, період погашення 

кредиторської заборгованості, рентабельність реалізованої продукції, 

коефіцієнт оновлення основних засобів) та екологічний (ефективність 

інвестицій в інновації, коефіцієнт антропогенного навантаження, 

інтенсивність проведення екологічного аудиту, рентабельність екологічного 

ведення бізнесу, ефективність програм щодо удосконалення довкілля, 

EBITDA margin, показник відповідності стандартам якості, питома вага 

«зеленої продукції»), що надає змогу порівняти подібні підприємства галузі 
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за системою показників і, в результаті аналізу, виділити проблеми їх 

соціально-економічного розвитку для подальшої мінімізації можливих 

ризиків; 

 методичні засади застосування технології управління знаннями 

на українських підприємствах, що надали можливість водночас: 1) 

визначити на інноваційній основі напрям процесів технології управління 

знаннями для зростання рівня соціально-економічного розвитку 

промислових підприємств; 2) врахувати необхідні елементи, що потребують 

особливої уваги при впровадженні технології управління знаннями 

(отримання нових знань, кругообіг наявних знань, формування дієвої 

корпоративної культури, стимулювання інновацій і т.д.); 3) оцінити якісний 

результат від здійснення процесів технології управління знаннями при 

впровадженні конкретних управлінських рішень у практику;  

 механізм інституційного забезпечення соціально-економічного 

розвитку підприємств енергетичного сектору України, який, на відміну від 

існуючих, базується на виділенні в управлінні 3 секторів (міжнародного, 

інституційного, галузевого), кожен з яких матиме чітко поставлені цілі. Дія 

механізму заснована на засадах прозорості і передбачуваності, а також 

залучення усіх стейкхолдерів. Це надає можливості системно оновити 

управління підприємствами енергетичного сектору; наблизити Україну до 

європейських стандартів енергоефективності; збільшити 

енергонезалежність країни; окреслити чітке коло заінтересованих сторін із 

чіткими та прозорими обов’язками; встановити необхідний рівень 

державного регулювання у цьому секторі; сприяти розвитку альтернативної 

енергетики;  

 прогнозування рівня соціально-економічного розвитку 

підприємств на основі застосування методу сценаріїв, що ґрунтується на 

чіткій послідовності запровадження заходів сприяння постійному 

удосконаленню українських підприємств за різних ймовірностей отримання 

бажаного результату. Це надало змогу порівняти прогнозовані варіанти 
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отримання вигід від запропонованих варіантів удосконалення та 

використати їх для визначення майбутньої ефективності діяльності 

підприємств після запропонованих змін.   

Практичне значення одержаних результатів. Основні наукові положення 

дисертації доведено до рівня методичних розробок, що дозволяє використати їх у 

практиці управління соціально-економічним розвитком та інших промислових 

підприємств України. Універсальність комплексу розроблених рекомендацій 

підтверджується впровадженням методичних розробок і прикладних 

рекомендацій, а саме: науково-методичні підходи щодо оцінювання рівня 

соціально-економічного розвитку підприємств використані Департаментом 

регіонального економічного розвитку Вінницької обласної державної 

адміністрації при виконанні «Державної політики з питань розвитку 

підприємництва у Вінницькій області на 2015-2016 роки» (довідка №350/1-1 від 

13.02.2015р.); напрями підвищення ефективності управління соціально-

економічним розвитком при впровадженні технології управління знаннями 

використані на ТОВ «Подільський енергоконсалтинг» (довідка №116 від 

26.02.2016р.).  

Ключові положення дослідження знайшли своє відображення в 

навчальному процесі у Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка при проведенні лекційних та семінарських занять з курсу «Управління 

розвитком підприємства» (довідка №013/197 від 25.03.2016р.). 

Особистий внесок здобувача. Усі отримані наукові, методичні та 

практичні результати, що виносяться на захист, є особистими розробками автора 

та знайшли відображення в опублікованих працях. Із наукових праць, 

опублікованих у співавторстві, у дисертації використано лише ті положення, що є 

результатом власних досліджень автора. 

Апробація результатів дисертації. Ключові наукові результати та 

висновки дисертації відображені автором на 12 всеукраїнських і міжнародних 

науково-практичних конференціях: «Шевченківська весна 2014: Економіка» (м. 

Київ, 2014); «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки» (м. 

Одеса, 2014); «Конкурентоспроможність національної економіки» (м. Київ, 2014; 
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2015; 2016); «Соціально-трудова сфера: сучасні виклики, новітні тенденції, 

домінанти інноваційного розвитку» (м. Київ, 2014); «Проблеми та перспективи 

розвитку науки» (м. Чернівці, 2014); «Об’єднані наукою: перспективи 

міждисциплінарних досліджень» (м. Київ, 2014); «Тенденції сталого розвитку 

економіки країни: прогнози та пропозиції» (м. Львів, 2015); «Проблеми сучасної 

економіки» (м. Запоріжжя, 2015); «Проблеми розвитку соціально-економічних 

систем в національній та глобальній економіці» (Донецький національний 

університет, м. Вінниця, 2015); «Dezvoltarea Sistemelor Sociale Și Economice Într-

Un Mediu Competitiv La Nivel Global» (Republica Moldova, 2016).   

Публікації. За результатами наукового дослідження опубліковано 24 

наукові праці загальним обсягом 9,71 д.а. (з них 9,66 належать особисто автору), в 

тому числі 8 статей у наукових фахових виданнях, 5 з яких включено до 

міжнародних наукометричних баз; 4 статті – в іноземних наукових виданнях, 3 з 

яких входять до міжнародних наукометричних баз; 12 наукових праць – в інших 

наукових виданнях, з яких 1 включена до міжнародних наукометричних баз та 11 

тез доповідей на наукових конференціях. 

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків 

загальним обсягом  244 сторінок. Основний зміст дисертації викладено на 209 

сторінках. Вона містить 29 аналітичних таблиць (на 20 стор.), 41 рисунок (на 30 

стор.). Робота має 12 додатків (на 24 стор.). Список використаних джерел налічує 

330 найменувань (на 36 стор.).   
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РОЗДІЛ 1.  

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ 

РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА 

 

 

1.1. Сутність управління соціально-економічним розвитком підприємства 

 

Уся історія розвитку цивілізації є постійною діяльністю людини, 

орієнтованою на досягнення духовних і матеріальних благ. Задоволення потреб 

людини залежить не лише від розвитку матеріального виробництва, але й 

передбачає виробництво нематеріальних благ і послуг, духовних цінностей 

(охорона здоров’я, освіта, культура, мистецтво). Сьогодні успіх фірми значною 

мірою залежить від інтелектуальних можливостей працівників, їх задоволеності 

умовами праці, рівня соціальних гарантій та загалом відповідального ставлення 

до працівників з боку підприємства та держави. На мікрорівні умови 

функціонування сучасних економічних процесів такі, що підприємство вже не 

може забезпечувати істотні конкурентні переваги на ринку лише за рахунок 

матеріальних і фінансових ресурсів. Це актуалізує питання розгляду сутності та 

змісту категорії «соціально-економічний розвиток підприємства», що сприяє 

подальшому визначенню основних напрямів розвитку конкурентоспроможності 

національних виробників.   

Розкриття сутності категорії «соціально-економічний розвиток 

підприємства» варто здійснювати поетапно. Розглянемо розуміння категорії 

«розвиток» як базису початкового поняття. Змістовний внесок у ідею розвитку 

зробили представники німецької класичної школи філософії [220, С.561], зокрема 

Еммануїл Кант. Він застосовував цю категорію вперше для пояснення Сонячної 

системи та інших зоряних світів. Об'єднавши розроблені раніше концепції 

розвитку, Г. Гегель застосував їх для пояснення історичного розвитку людства 

загалом. В економічну науку категорію розвитку ввели К. Маркс і Ф. Енгельс, 

спираючись на ідеї Г. Гегеля, що було необхідною передумовою для подальших 
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розробок матеріалістичної діалектики. Деякі риси діалектики, як змістовного 

вчення про розвиток, характеризують суть філософського – базового – 

тлумачення категорії. Серед них: розвиток ніби повторює пройдені вже ступені, 

але робить це іншим чином, на вищій базі («заперечення заперечення»), рух, так 

би мовити, по спіралі, а не по прямій лінії; розвиток стрибкоподібний, 

катастрофічний, революційний; перетворення кількості в якість; взаємозалежність 

і найтісніший, нерозривний зв'язок усіх сторін кожного явища, зв'язок, що надає 

єдиний, закономірний світовий процес руху тощо.  

У науковій літературі існує багато трактувань категорії «розвиток». 

Найбільш актуальні з них представлені у табл.1.1. 

Таблиця 1.1 

 Визначення терміну «розвиток» 

Автор (джерело) Визначення терміну 

Акофф Р. Розвиток – набуття потенціалу для поліпшення [2, С.64]. 

Фатхутдинов Р.А. Розвиток – процес удосконалення системи [220, С.33]. 

Тлумачний словник 

(ред. В.В. Яременко) 

Розвиток – процес росту, розвій, розмах, розквіт, процвітання; рух, хід, 

поступ [114, с.20]. 

Єрохін С.А. 
Розвиток - це особливий тип руху, що характеризує прогресивний 

характер взаємодії речей [56, С.33]. 

Афанасьєв Н.В., 

Рогожин В.Д., 

Рудик В.І. 

Розвиток розглядається як об’єктивна зміна якісних характеристик 

системи, зумовлена фундаментальними законами природи, такими як 

закон єдності та боротьби протилежностей, переходу кількісних змін в 

якісні, і закономірностями функціонування підсистем забезпечення 

виробничої діяльності (технологічної, трудової, матеріальної, 

фінансової, інформаційної)[8, с.27]. 

Большой 

экономический 

словарь (А.Н. Азрин) 

Розвиток – процес закономірних змін, перехід з одного стану в інший, 

більш досконалий; перехід від старого якісного стану до нового, від 

простого до складного, від нижчого до вищого [19, с.962]. 

Мельник Л.Г., 

Хенс Л. 

Розвиток – незворотна, спрямована і закономірна зміна матеріальних 

об’єктів [197, с.33]. 

Аніскін Ю.П. 

Розвиток розглядають як цілеспрямовану зміну або сукупність 

кількісно-якісних змін, руху, які призводять до появи нової якості або 

конкретного результату [5]. 

Погорєлов Ю. С. 

Розвиток як загальнонаукова категорія розглядається з трьох 

найтіснішим чином пов’язаних сторін – як закон, як принцип та як 

явище, крізь призму кількісних та кісних змін, накопичення яких 

зумовлює перехід системи з одного стану до якісно іншого [139, С.34].  

Шимановська-

Діанич Л.М. 

Розвиток - це процес самопросування  від  низового  рівня  (простого)  

до  вищого  (складного),  внаслідок  якого  відбуваються  розкриття  і  

реалізація  внутрішніх  тенденцій  та  сутності  явищ,  що,  у  свою 

чергу, веде до виникнення нового і зумовлює будь-які зміни в 

різноманітних формах матерії [236, c. 18]. 

Джерело: складено автором.  
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 Ми вважаємо, що усі наведені вище визначення відмежовують розвиток від 

регресу, що є необхідною умовою при розумінні сутності категорії. Деякі 

науковці відзначають, що розвиток може бути як позитивний (ріст), так і 

негативний (регрес). Проте, з точки зору філософії, як базового погляду при 

становленні економічних категорій, такий підхід не є правильним. Тому надалі 

під «розвитком» будемо розуміти лише удосконалення, покращення певного 

елементу, системи, підприємства. 

Для того, щоб поступово поглибити розуміння категорії «соціально-

економічний розвиток», проаналізуємо тлумачення науковцями значення 

«економічного розвитку». Різноманітність поглядів та підходів до трактування 

сутності економічного розвитку робить неможливим затвердження єдиного 

визначення цього терміну.  

Вперше про економічне зростання та «економічний розвиток» систем 

заговорили меркантилісти, а відносно предметно цю проблему поставив фізіократ 

Ф. Кене. 

Давід Рікардо розробив теорію економічного розвитку, надавши їй 

динамічного характеру і зробивши акцент на ролі розподілення доходів від 

факторів виробництва [314]. Визначальним елементом цієї теорії є накопичення 

капіталу, яке здійснюється за рахунок чистого доходу (надлишку надвартості 

товарів, необхідних для підтримки життєздатності робочої сили). Одним із 

суттєвих доробків Д. Рікардо стало доповнення концепції порівняльних переваг 

А. Сміта.  

Праця Карла Маркса “Капітал” стала однією із значних спроб дослідити 

суть економічного розвитку. Автор не тлумачить «економічний розвиток» 

безпосередньо, проте відкриває економічний закон руху суспільства. Однак, мета 

написання цієї роботи не була досягнута: більшість досліджень, які створювали 

теорію розвитку, набували лінійного характеру, тобто ґрунтувалися на уявленні 

про односпрямованість і зумовленість історії. 

Вагомий внесок у становлення теорії економічного розвитку зробив 

Й. Шумпетер [239]. Його концепція включає п’ять різних підходів до розуміння 

поняття:  
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1. Створення нового товару, з яким споживачі ще не знайомі, або 

надання нової якісної характеристики.  

2. Створення нового методу виробництва, який ще не випробовувався в 

цій сфері виробництва, який не обов’язково ґрунтується на новому науковому 

відкритті і може бути представлений новою формою товару.  

3. Відкриття нового ринку, але такого, на якому промисловість ще не 

функціонувала.  

4. Знаходження нового джерела факторів виробництва, незалежно від 

його буття раніше або створення заново.  

5. Створення нової організації галузі, наприклад, досягнення монополії 

або ліквідація монопольної позиції. 

Історія становлення «економічного розвитку» є надзвичайно складним 

процесом. Відомий американський історик економічної думки Б. Селігмен [258] 

відзначав, що теорія економічного зростання повинна враховувати природні 

ресурси, політичні інститути, законодавство, а також багато психологічних і 

соціальних факторів, а розвиток є безпосереднім відображенням зростання.  

С. Мочерний визначав економічний розвиток як незворотні, закономірні 

зміни технологічного способу виробництва (спосіб виробництва, що базується на 

техніко-економічному поєднанні речових і особистісних факторів виробництва, 

комплексі техніко-технологічних відносин між речовими елементами 

продуктивних сил у системі техніко-економічних відносин) [51, с. 623]. Автор 

трактує економічний аспект категорії доволі чітко, при цьому деталізує, які саме 

зміни у технологічному способі виробництва впливатимуть на кінцевий 

результат. 

М. Шніцер зазначає, що «термін економічне зростання означає здатність 

країни розширювати свої можливості щодо виробництва потрібних людям товарів 

і послуг. А економічний розвиток - це не тільки збільшення реального обсягу 

виробництва, а й урізноманітнення різновидів продукції, порівняно з тими, що 

випускалися раніше» [238, с.322]. Таким чином, автор розмежовує «економічне 

зростання» та «економічний розвиток», характеризуючи останній не тільки 

кількісними, а й якісними змінами.  
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В.Д. Базилевич визначає довгострокове економічне зростання однією з 

цілей макроекономічної політики держави [52, с.465]. При цьому розглядає його з 

двох позицій: 

1) як поступальний приріст реального обсягу ВВП, ВНП або національного 

доходу (НД) за рахунок збільшення обсягів використовуваних ресурсів і (або) 

кращого їх використання без порушення рівноваги у короткострокових періодах; 

2) як реальний приріст ВВП (ВНП чи НД) на одну особу. 

В.М. Геєць з огляду на те, що зростання є показником розвитку економіки, 

однією з найважливіших її характеристик, стверджує, що «... у сучасній 

економічній теорії під економічним зростанням розуміють не короткочасні злети і 

падіння реального обсягу виробництва щодо природного значення, а 

довгострокові зміни природного рівня реального обсягу виробництва, пов’язані з 

розвитком продуктивних сил у довгостроковому інтервалі ...». Тобто, автор, 

характеризуючи «зростання» тими самими ознаками, що й «економічний 

розвиток», фактично ототожнює їх [203]. 

Досліджуючи категорію «економічного розвитку підприємства» варто 

зазначити, що підходи науковців загалом доцільно розділити на 2 групи: 1) ті, що 

більше враховують екстенсивні фактори розвитку (збільшення чисельності 

зайнятих; збільшення фізичного обсягу капіталу), та 2) ті, які суттєвішими 

вважають інтенсивні фактори (технологічний прогрес; рівень освіти та 

професійної підготовки кадрів; економія за рахунок зростання масштабу 

виробництва; покращення розподілу ресурсів; законодавчі, інституційні та інші 

фактори).  

Нобелівські лауреати у галузі економіки Джордж Акерлоф, Майкл Спенс та 

Джозеф Стігліц [281] вперше критично розглянули основи неокласичної теорії 

економічного розвитку, запропонували нове розширене коло базових факторів, 

що впливають на розвиток і концепцію «екологічної економіки». У своїй книзі 

професор Джозеф Стігліц [281] розглядає функціонування ринків та асиметрію 

інформації. У результаті робить висновки про те, що держава без зацікавленості 

організацій не в змозі подолати соціальні проблеми, а саме: нерівність, безробіття, 
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забруднення довкілля тощо. Таке бачення доводить, що необхідно розглядати 

також і соціальні аспекти розвитку підприємства.  

Одним із важливих підходів до розвитку підприємства є соціальний 

розвиток. Ця категорія науковцями розглядається у трьох значеннях: 

філософському (загальнонауковому), соціологічному та управлінському. 

Філософське (загальнонаукове) тлумачення категорії базується як характеристика 

якісних змін об’єктів, поява нових форм буття, інновацій та нововведень у 

поєднанні з перетворенням їхніх внутрішніх і зовнішніх зв’язків [222]. 

Соціологічне значення терміна розкриває ті властивості і особливості 

суспільних відносин людей, які проявляються у різних формах суспільної 

діяльності, в їх взаємозв'язках між собою, по відношенню до становища у 

суспільстві, подій та процесів суспільного життя [87]. Тобто мова йде про різні 

нематеріальні результати спільної діяльності, такі як групова свідомість, групові 

норми, ролі, цінності, традиції, а також про різноманітні зв'язки між людьми, 

обумовлені їх соціальними властивостями і оцінками цих властивостей 

оточуючими. 

Управлінське розуміння терміну пов'язане з практикою господарської 

діяльності [19], тобто з цільовим, у тому числі бюджетним, витрачанням 

грошових коштів та інших ресурсів. Тут термін «соціальне» визначає об'єкти, 

процеси, види діяльності, які забезпечують задоволення потреб людей – членів 

усього суспільства, жителів окремих регіонів, населених пунктів, співробітників 

тих чи інших організацій – харчуванням, освітою, медичним і побутовим 

обслуговуванням, місцем для проживання, що ефективно організовані та 

дозволяють відновлювати сили на дозвіллі.  

Досліджував також соціальний аспект розвитку і відомий економіст 

В.Парето. Критерієм "оптимальності", за Парето, служить не сумарна 

максимізація, а максимум користі для кожної окремої людини згідно наявних 

ресурсів і економічних можливостей [52, c.145]. 

З погляду філософїї [80, c.162] соціальний розвиток — це процес 

життєдіяльності людства та його складових частин (рас, мегаетносів, етносів, 

субетносів) у навколишньому природному середовищі, який зумовлений як 
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свободою людської волі, так і об'єктивними закономірностями. Людина як ланка 

соціально-історичного процесу сама підпорядкована об'єктивному закону, але 

завдяки своєму знанню природи вона може певною мірою підкорити собі її 

закономірність, створивши умови, при яких, відповідно до конкретного 

об'єктивного закону, відбувається і певна подія. 

Якщо звернутись до словникових тлумачень поняття «соціальний 

розвиток», то можна навести такі найбільш влучні:  

 це такий тип зміни в суспільстві, який визначає перехід всіх суспільних 

відносин до якісно нового стану; прогрес взаємодії великої сукупності соціальних 

процесів, основу яких складає цілеспрямована діяльність людей - суб'єктів цих 

процесів [241]; 

 процес, у ході якого відбуваються поступові зміни в соціальній сфері 

суспільного життя або окремих її компонентах – соціальних відносинах, 

соціальних інститутах, соціально-групових і соціально-організаційних структурах 

тощо [114]; 

 це розвиток соціальної сфери, або сфери соціальних відносин, за 

властивими їй законами [86]. 

Розглянувши економічні трактування категорії «соціальний розвиток», 

потрібно зазначити, що науковці доволі ґрунтовно аналізують це поняття, проте із 

деталізацією на розвиток колективу.  

Так, О.А. Грішнова [36, с.303] під соціальним розвитком колективу розуміє 

процеси соціалізації кожного та всього колективу, що дають змогу регулювати та 

врівноважувати інтереси особистості, колективу та всього суспільства. У 

вузькому розумінні соціальний розвиток колективу містить у собі ту суму 

факторів, що утворюють показники соціальної сфери життєдіяльності трудового 

колективу та сприяють здійсненню функцій цього типу соціальних утворень. 

Л. В. Балабанова та О. В. Сардак під соціальним розвитком колективу 

розуміють удосконалення форм, способів та умов життєдіяльності працівників на 

основі змін у їх розвитку, соціальній сфері, оплаті праці [10]. Таке визначення 

доволі коротке та не повно розкриває поняття, що аналізується. Необхідно також 
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наголосити про позаробочий час і використання дозвілля, адже зміни у цих 

факторах формують мікроклімат працівників, з яким вони щодня приходять у 

колектив підприємства. 

Дж. Брайан [289, с.69] визначає «соціальний розвиток» наступним чином. У 

широкому розумінні соціальний розвиток трудових колективів — це помітні 

перетворення, які тягнуть за собою зміни у сферах їх життєдіяльності, сприяють 

утвердженню колективізму та індивідуального особистісного самовираження 

членів колективу, підвищенню соціального статусу колективу і його членів, 

удосконаленню соціальної та професійної структур, збагаченню інституційної і 

професійної мотивації, формуванню системи цінностей. У вузькому розумінні 

соціальний розвиток колективу містить у собі ту суму факторів, які утворюють 

показники соціальної сфери життєдіяльності трудового колективу та сприяють 

здійсненню функцій цього типу соціальних утворень. Потрібно відзначити, що 

воно є лише узагальненням наведених і досліджених раніше визначень. 

Підсумовуючи дефініцію категорії «соціальний розвиток», необхідно 

зазначити, що це сукупність факторів, які визначають якість трудового життя 

працівників; процеси взаємовідносин у колективі. До основних безпосередніх 

факторів соціального середовища організації належать: потенціал організації; її 

соціальна інфраструктура; умови та охорона праці; матеріальна винагорода; 

соціальний захист працівників; соціально-психологічний клімат колективу тощо.  

Про доцільність соціально-економічного підходу до розвитку говорять 

наразі чимало науковців та практиків, у т.ч. пов’язаних безпосередньо з 

управлінням підприємством. Ученими здійснюються зусилля теоретично 

обґрунтувати необхідність комплексного управління масштабним соціально-

економічним розвитком  систем – країн, міст, населених пунктів, районів.  

Л. Браун, директор науково-дослідної мережі з соціальної економіки та 

сталого розвитку [261], розглядає соціально-економічний розвиток на рівні 

держави і зазначає, що починається він саме з місцевих громад. Хоча 

підприємства і прагнуть максимізувати прибуток, сьогодні вони це роблять у 

контексті засобу задоволення соціальних цілей, а не як засобу для створення 

індивідуального багатства.  
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Група американських науковців у результаті дослідження рівня соціально-

економічного розвитку регіонів наводить наступне розуміння категорії: «це 

концепція для подальшого руху організацій, що мають соціальні цілі, головним 

завданням яких залишаються економічні цілі або генерація деяких економічних 

наслідків через надання послуг»  [133, с.17]. Такий підхід є спробою пояснити 

зміну у факторах виробництва та у важелях розвитку підприємства.    

Дослідження науковцями людських ресурсів та рівня соціального розвитку 

Канади дали змогу у довідці про розвиток економіки за 2000-2012 роки зробити 

такий підсумок: «Соціальний підхід до розгляду розвитку організацій можливий в 

усіх видах та формах підприємницької діяльності. При цьому базується він на 

основі демократичних цінностей, які прагнуть покращити соціальні, економічні, 

екологічні умови громад, враховуючи при цьому їх найбільш неблагополучних 

членів».   

На сьогодні науковці розглядають «соціально-економічний розвиток 

підприємства» аналогічно до макроекономічного рівня – роль соціальної 

складової підприємства повинна бути безпосередньо пов’язана із змінами 

економічної складової. У табл. 1.2 представлені найактуальніші визначення 

терміну «соціально-економічний розвиток». 

Таблиця 1.2 

Тлумачення «соціально-економічного розвитку» 

Автор Визначення Дискусійні моменти 

Долішній М.І. 

Злупко С.М. 

Здатність робітників підприємства пізнавати й 

створювати можливості, інтегруючи в просторі та часі 

процеси трансформації всіх видів ресурсів для 

виробництва матеріальних благ та послуг, єдність 

можливостей та процесів їх реалізації [49].  

Підходить для 

тлумачення «трудового 

потенціалу 

підприємства».  

Качмарик Я.Д. 

Хуткий Р.І.  

Цілісна сукупність взаємопов'язаних і взаємодіючих 

соціальних і економічних інститутів (суб'єктів) і 

відносин з приводу розподілу і споживання 

матеріальних і нематеріальних ресурсів, виробництва, 

розподілу, обміну та споживання товарів і послуг [74]. 

Визначення соціально-

економічної системи 

державного сектору. 

Макмілан Г. 
Здатність системи підтримувати певні темпи руху та 

утримувати рівновагу при зовнішніх збуреннях [299, 

c.351]. 

Підходить не лише до 

категорії «розвиток», 

немає чіткості. 

Фещур Р.В. 

Тимощук М.Р. 

Здатність забезпечувати довгострокове 

функціонування та досягнення стратегічних цілей на 

основі використання системи наявних ресурсів [221, 

c.136]. 

Характеризує сутність 

розвитку.  

Джерело: складено автором.  
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На думку науковця О. Сапрунової [190], підвищення рівня соціально-

економічного розвитку потребує від керівництва підприємства постійного 

перетворення матеріально-технічної бази на основі новітніх досягнень науки та 

техніки, перегляду економічних та соціальних відносин, пошуку нових форм та 

методів стимулювання трудової та соціальної активності людей, підвищення ролі 

людини в економічній діяльності підприємства. 

У своїх роботах відомі класики менеджменту М.Х. Мескон, М. Альберт та 

Ф. Хедоурі [97] підходять до розгляду соціально-економічного розвитку як 

довгострокової програми удосконалення можливостей вирішувати різні проблеми 

та пошуку здатності до відновлення, особливо шляхом підвищення ефективності 

управління культурою організації. У наведеному трактуванні соціально-

економічного розвитку автори згадують про один із найважливіших факторів – 

культуру організації, що сприяє довгостроковому збільшенню можливостей.    

Н.В. Афанасьєв, В.Д. Рогожин, В.І. Рудик [8] розуміють соціально-

економічний розвиток як об'єктивну зміну лише якісних характеристик системи, 

обумовлену як фундаментальними законами природи (єдності і боротьби 

протилежностей, переходу кількості у якість, розвитку суспільства по спіралі і 

нагору), так і закономірностями функціонування конкретних систем (старіння 

устаткування, накопичення досвіду і знань співробітниками, виснаження 

природних ресурсів), у результаті якої формуються нові властивості системи. 

Соціально-економічний розвиток – це складний процес, який означає 

прогресивний рух всієї соціально-економічної системи, що здійснюється шляхом 

позитивних кількісних і якісних змін не лише у сфері виробництва й розподілу, 

інвестицій та споживання, але і удосконалення техніки та технології виробництва; 

способів управління; економічної політики; характеру та якості інститутів, або 

правил гри, в межах яких функціонує організація; культурних уподобань та 

цінностей; суспільних відносин, що виникають у зв’язку з процесом відтворення; 

стану природного середовища [92, с.56.]. У такому розумінні Л. Лебедєва розділяє 

поняття на 2 частини: врахування розуміння категорії «розвиток» та системного 

підходу до тлумачення виробничого процесу. Таке визначення достатньо повно 

характеризує соціально-економічний розвиток.  
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За даними Європейської комісії зі статистики [124]  соціально-економічний 

розвиток необхідно розглядати у комплексному поєднанні економічних та 

соціальних важелів, що впливають на процес. При цьому керуються 

визначеннями 3 найголовніших груп факторів впливу: економічний розвиток 

(інвестиції у виробництво; ВВП на душу населення; відсоток заощадження), 

інноваційність, конкурентоспроможність та екологічність продукції 

(продуктивність праці; витрати на дослідження та удосконалення, покращення 

технічного оснащення; дохід від інновацій; енергоємність виробництва/ 

економіки тощо) та соціальний розвиток (зайнятість за статтю, освітою, віком; 

соціальне забезпечення працівників, пільги, допомоги; удосконалення 

компетенцій працівників; покращення умов та безпеки праці; гідна заробітна 

плата). Ці групи використовуються при проведенні європейських досліджень у 

сфері соціально-економічного розвитку країн, регіонів, підприємств. Тому при 

аналізі поняття будемо здійснювати зіставлення визначень із практичним 

дослідженням соціально-економічного розвитку, що допоможе ґрунтовно 

проаналізувати усі його складові. 

За підсумками проведеного дослідження вважаємо за доцільне 

запропонувати власне тлумачення соціально-економічного розвитку 

підприємства.  

Соціально-економічний розвиток підприємства являє собою безперервний 

процес модернізації нововведень у виробничому процесі, продукції, послугах, 

управлінні організацією при ефективному використанні наявних фінансових, 

трудових, матеріальних, природних ресурсів, за умов досягнення сучасних 

стандартів соціальної відповідальності, спрямованих на задоволення інтересів та 

потреб колективу та підвищення конкурентоспроможності підприємства в цілому. 

При цьому необхідно враховувати соціальні аспекти розвитку підприємства 

як визначальні фактори при формуванні цінностей організації, а економічні та 

екологічні аспекти – як стрижневі фактори для удосконалення системи в цілому. 

Тому, основними ознаками соціально-економічного розвитку для підприємства 

варто вважати: в економічній сфері: 
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–  економічне зростання – кількісний бік розвитку економічної системи, що 

характеризується розширенням її масштабів (нарощення обсягів виробництва та 

реалізації продукції, розширення частки ринку, підвищення рівня доходів 

підприємства тощо); 

–  структурні зрушення – це зміни, пов’язані з переходом до новітніх 

прогресивних технологій, використанням ресурсів, що сприяє покращенню 

кінцевих результатів діяльності підприємства; 

–  оновлення асортименту продукції і послуг; 

–  впровадження інноваційних технологій в управлінні; 

–  нарощення обсягу капіталу підприємства (в т.ч. людського, 

інтелектуального, соціального); 

–  задоволення потреб споживачів  тощо. 

У соціальній сфері основними ознаками соціально-економічного розвитку 

підприємства будуть позитивні зрушення у взаємовідносинах підприємства зі 

стейкхолдерами,  покращення його репутації, підвищення якості трудового життя 

- удосконалення організаційних і соціально-психологічних умов функціонування, 

покращення корпоративної культури, забезпечення умов професійного 

розвитку, зростання рівня освіти та професійної підготовки персоналу тощо. 

В екологічній сфері відображенням соціально-економічного розвитку будуть 

зменшення використання енергоресурсів, води та інших ресурсів; зростання 

екологічної відповідальності працівників та підприємства в цілому; участь у 

програмах захисту та відродженню довкілля тощо.  

Перелік таких основних ознак соціально-економічного розвитку 

підприємства допоможе забезпечити: формування критеріїв управління 

соціально-економічним розвитком підприємства та відповідність їх сучасним 

умовам функціонування; реалізацію стимулів, спрямованих на ефективне 

управління соціально-економічним розвитком підприємства; забезпечення 

ефективного довгострокового функціонування підприємства; раціональне 

використання наявних ресурсів та потенційних можливостей підприємства для 

його соціально-економічного розвитку тощо. Проте кінцева ефективність 

управління залежить від комплексного врахування багатьох факторів соціально-
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економічного розвитку підприємства, процедури прийняття рішень та їхнього 

практичного втілення в життя.  

Формування нової соціально-економічної реальності підприємства надає 

повноцінну можливість отримати максимальну користь з потужного потенціалу 

теорії управління і перебуває у прямій залежності від того, у який спосіб 

управлінці зможуть реалізувати цю можливість через прийняття ефективних і 

якісних управлінський рішень [144, С.5].  

Розумінню категорії «управління підприємством» приділено достатньо 

уваги як із методологічних основ теорії управління, так і визначення позицій 

підприємства в системі економічних інститутів. Загальні підходи до тлумачення 

сутності «управління підприємством» наведені у табл. 1.3. 

Таблиця 1.3 

Структура поняття «управління підприємством» в різноманітних підходах 

№ 
Назва школи (підходу), 

представники 
Суть явища Зміст явища  Результат явища 

1.  

Наукового управління: 

Фредерік Тейлор, подружжя 

Франк і Ліліан Гілберти, 

Гаррінгтон Емерсон, Генрі 

Гант, А. Хопф  

Виробничий 

комплекс 

Виробничий 

процес  

Працівник як 

виробничий 

фактор 

Зростання 

продуктивності 

праці за рахунок 

інтенсифікації 

виробництва 

2.  

Адміністративна (класична): 

Анрі Файоль, Макс Вебер, 

Генрі Форд  

Підприємство  
Управлінський 

процес 

Рентабельність 

виробництва 

3.  

Відносин поведінки: 

Мері Паркер Фоллетт, Е. Мейо, 

Д.Мак-Грегор, Абрахаам 

Маслоу, Ф. Герцберг, Р. Блейк, 

К. Арджіріс  

Підприємство як 

соціальна 

система 

Людський 

фактор 

Працівник як 

соціальний 

фактор 

Підвищення 

ефективності 

діяльності шляхом 

задоволення потреб 

працівників 

4.  

Емпірична: 

П. Друккер, А. Слоун, Р. Девіс, 

Е.Плоумен, А. Чандлер, 

Л.Ньюмен, Д. Міллер 

Визначення 

чітких 

стратегічних 

цілей 

підприємства  

Залучення до 

процесу 

визначення 

цілей усіх 

працівників 

системи 

Оцінка 

ефективності на 

підставі результатів 

діяльності 

підприємства 

5.  

Кількісний підхід:  

Акофф Рассел, С. Бір, 

А.Гольберген, Л. Клейн 

Сукупність 

процесів 

управління та 

виробництва  

Процес  

управління 

Ефективність 

управління 

6.  

Процесний підхід:  

Дафт Р.Л, Друккер П., 

Макконелл К.Р., Брю С.П., 

Мескон М.Х., Альберт М., 

Хедоури Ф., М. Портер  

Підприємство як 

сукупність 

об’єкта і 

суб’єкта 

управління 

Виробничий і 

управлінський 

процеси 

Ефективність 

управління 
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Продовження табл. 1.3 

7.  

Системний підхід: 

Л. фон Берталанфі, П. Друкер, 

Ч. Барнард, Т. Парсонс, Е. Атос, 

Р. Паскал, Т. Пітерс, Р. 

Уотермен  

Підприємство як 

відкрита система 

Підприємство в 

мікро- та 

макро- 

середовищі 

Розробка й 

реалізація 

глобальної 

стратегії 

управління 

8.  

Ситуаційний підхід: 

Т. Бернс, Р. Сталкер, Р. 

Лайкерт, А. Маслоу, Д. Мак-

Грегор 

Підприємство в 

мікро- та макро- 

середовищі 

Функціонуванн

я об’єкта в 

мікро- та 

макро- 

середовищі 

Критерії глобальної 

оптимізації 

мікросистем 

Джерело: складено автором на основі [233, С.60-61] 

 

Таким чином, структура категорії «управління підприємством» у повній 

мірі і усебічно відображає три основні елементи: суть явища, його зміст та 

результат. Потрібно зазначити, що суть явища в основному полягає у розгляді 

підприємства не як окремого елемента, а у структурі макросередовища. Зміст 

явища неоднозначно висвітлений і змінюється в залежності від підходу, школи. 

Так, при власному формуванні категорії звернемо увагу на те, що основою змісту 

буде власне бачення категорії соціально-економічний розвиток підприємства. 

Також прослідковується однотипність у результаті явища – отримання більших 

переваг перед конкурентами, зростання ефективності, збільшення результатів 

діяльності.   

Досягнення максимального результату від діяльності можливе лише при 

чіткому розподілі праці, спеціалізації у сфері управління, що досягається за 

допомогою ряду функцій.  

Вітчизняні та міжнародні науковці в галузі управління [252; 97; 83; 210; 

235] доводять, що на сьогодні для ефективного управління підприємством 

дотримуються виконання 11 функцій управління, а саме: збір інформації; аналіз; 

прогнозування; планування; організація; мотивація; управління; облік; контроль; 

регулювання; координація. На рис. 1.1 показані основні зв'язки між ними. Збір, 

обробка, збереження і передача інформації виступають як єдина підготовча 

функція для подальшого управління, а тому не включені до наведеного 

графічного зображення. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


26 

 

Рис. 1.1. Функції управління соціально-економічним розвитком підприємства [83]  

 

Будь-який керівник (менеджер) повинен всебічно проаналізувати ситуацію, 

що виникає, якщо є можливість якнайглибше, чи буде проблема прогресувати, які 

причини її виникнення тощо. Після цього потрібно прийняти кваліфіковане 

управлінське рішення, а значить, і виокремити чіткий план дій, організувати 

відповідні дії, мотивуючи співробітників, контролюючи, регулюючи, 

координуючи їхні дії. 

Для здійснення усіх наведених вище функцій управління у науковій 

літературі виділяють три принципово різні інструменти: ієрархія, ринок та 

культура. При плануванні соціально-економічного розвитку підприємства 

потрібно враховувати поєднання усіх запропонованих інструментів. Адже, 

ієрархія допоможе встановити необхідні взаємозв’язки; орієнтація на ринок стане 

вагомим важелем при виборі напрямків активізації та альтернативних шляхів для 

соціально-економічного розвитку; культура стане основою вибору норм та правил 

поведінки для підприємства в цілому. Основним засобом впливу на соціально-

економічний розвиток підприємства стає інтеграція усіх важелів для досягнення 

бажаного результату. 

 

Мотивація 

Аналіз Прогнозування Планування Організація 

Облік 
Контроль 

Керівництво 

Регулювання 

Ціль 

Об’єкт 

управління Координація 
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При цьому процес управління соціально-економічним розвитком 

підприємства повинен базуватись на принципах управління, запропонованих 

класиками менеджменту (А. Файолем, Г. Емерсоном, М. Вебером, П. Друкером) 

та перевірених часом на практиці ведення бізнесу (див. рис.1.2). 

 

Рис. 1.2. Принципи управління А. Файоля, Г. Емерсона, М. Вебера, 

П. Друкера [287, 246, 301, 311; 97] 

  

Підсумовуючи проведене вище дослідження, визначимо «управління 

соціально-економічним розвитком підприємства» як процес постановки 

стратегічних цілей і тактичних завдань, ухвалення управлінських рішень і 

забезпечення їх виконання, організації та планування розвитку підприємства, 

мотивації, контролю й регулювання дій персоналу для подальшого соціально 

відповідального збалансованого зростання, удосконалення процесів і результатів 

діяльності підприємства.   

П
Р
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Н
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Розподіл праці; повноваження та відповідальність; дисципліна; єдиноначальність; єдність 

спрямування; підпорядкованість особистих інтересів загальним; нагорода персоналу; 

централізація; скалярний ланцюг; порядок; справедливість; стабільність робочого місця для 

персоналу; ініціатива; корпоративний дух. 

Точне формулювання цілей; обґрунтувавання  

будь-якої діяльності  урахуванням перспективи; необхідність компетентної 

колегіальної ради; дисципліна; справедливе ставлення до персоналу; швидкий, 

надійний, повний, точний, постійний облік; диспетчеризація; урахування 

недоліків в організації та зменшення спричинених ними втрат; нормалізація 

умов, оптимізація поєднання часу, зусиль та собівартості, нормування; 

стандартизація інструкцій; заохочення працівників.  

Чіткий розподіл праці; наявність правил та стандартів; ієрархічність рівнів 

управління; знеособленість управління; вимогливість 

 під час найму на роботу.  

Здатність до спільних дій; зв'язок з культурою, традиціями;  

спільність цілей; можливість реалізувати та реалізовувати потреби; індивідуальна 

відповідальність; оцінка діяльності; спрямованість на досягнення цілей поза межами 

організації.  

А. ФАЙОЛЬ 

Г. ЕМЕРСОН 

М. ВЕБЕР 

П. ДРУКЕР 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


28 

У широкому розумінні управління соціально-економічним розвитком 

підприємства являє собою безперервний процес впливу на об’єкт управління 

(соціально-економічний розвиток підприємства) для досягнення стратегічних 

результатів за оптимальних витрат часу і ресурсів. 

Таке визначення відрізняється від існуючих тим, що відображає усі 

елементи структури поняття «управління підприємства»; ґрунтується на 

врахуванні авторського розуміння «соціально-економічного розвитку 

підприємства»; основні ознаки досягнення бажаного результату враховують 

соціальні аспекти розвитку підприємства як визначальні при формуванні 

цінностей організації, а економічні та екологічні аспекти – як стрижневі для 

удосконалення системи в цілому. 

Таким чином, результати дослідження становлення категорії «управління 

соціально-економічним розвитком підприємства» підтверджують поступове її 

формування із розвитком економіки. Поняття «розвиток» є головним в базовому 

словосполученні. Найточнішим його визначенням є філософське трактування. 

Аналіз категорії «економічний розвиток» показав, що підходи науковців 

розділяються в залежності від рівня розгляду поняття (на макрорівні чи 

мікрорівні) та факторів впливу (інтенсивні та екстенсивні).  

Розвиток будь-якого підприємства залежить від великої кількості 

різноманітних факторів, таких як: наявність клієнтів та партнерів, ефективна 

маркетингова, фінансова, інвестиційна, інноваційна політики, кваліфікація та 

система стимулювання персоналу, відповідальне ведення бізнесу перед усіма 

заінтересованими сторонами, насиченість та розвиток ринку тощо. Проте одним із 

ключових факторів є соціальний розвиток підприємства, що проявляється в усіх 

без винятку перерахованих вище факторах.  

Соціально-економічні орієнтири розвитку підприємства сформувалися в 

результаті змін в економічній системі у напрямку відповідального ставлення до 

всіх заінтересованих сторін та врахування інтересів, проблем людини як основної 

продуктивної сили постіндустріальної економіки. Сьогодні розгляд його ведеться 

у системі соціально-економічних координат розвитку підприємства.  
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1.2. Концептуальна модель управління соціально-економічним розвитком 

підприємства 

 

Основною умовою існування та вільного функціонування на ринку 

залишається максимальна адаптація підприємства до зовнішніх змін і, при цьому, 

ефективне досягнення цілей. Сучасне зовнішнє середовище існування 

підприємства вимагає відповідального ставлення до всіх складових елементів, що 

пов’язані із суб’єктами та об’єктами функціонування бізнесу. Таке ведення 

підприємницької діяльності суттєво відрізняється від «класичного» розуміння. 

Від початку розвитку історії економічної думки ефективну діяльність 

підприємства ототожнювали лише з його економічним розвитком. Підставою для 

цього слугувала основна мета створення та ведення бізнесу – отримання 

прибутку. В умовах еволюційних змін відбувається поступове переосмислення 

розуміння ролі та значення підприємницької діяльності, а відповідно і факторів, 

що визначають умови ефективного функціонування підприємства. На перший 

план, у зв’язку із соціалізацією підприємницької діяльності, виступає людина і її 

роль у подальшій еволюції підприємства.  

Таким чином, підприємство просто не може у стратегічному плані не дбати 

про соціальний розвиток, бо залишиться без основних факторів 

конкурентоспроможності – людського, інтелектуального і соціального капіталів. 

При цьому набуває особливої актуальності необхідність розробки високоякісних 

стратегій розвитку підприємств. У наукових працях з цієї проблематики 

дослідження процесів змін у виробничо-комерційних системах пов’язані з 

категорією “розвиток”. Традиційно виділяються такі прояви загальносистемного 

феномену розвитку, як “стратегічний розвиток”, “організаційний розвиток”,  

"соціальний розвиток", “науково-технічний розвиток”, “техніко-технологічний 

розвиток” та ін. Проте поява поняття «соціально-економічний розвиток 

підприємства» потребує подальшого дослідження процесу управління таким 

розвитком підприємства. 

Автором запропонована і проаналізована система соціально-економічного 

розвитку підприємства (рис. 1.3). 
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Рис. 1.3. Система соціально-економічного розвитку підприємства 

Джерело: розроблено автором  

 

Як зображено на рисунку, система соціально-економічного розвитку 

підприємства складається з сучасних важелів (інноваційний розвиток, соціально 

відповідальне ведення бізнесу, стійкий розвиток, соціальне партнерство, 

збільшення потенціалу підприємства, організаційний розвиток, технічний 

розвиток, адаптація та дотримання бажаної стратегії), що під дією економічних та 

соціальних аспектів спрямовують підприємство у процесі удосконалення. Проте, 

досягнення такого процесу неможливе без наявної ресурсної бази, ефективної 

системи управління діями, що відбуваються, та врахування змін та інтересів 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 
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Економічний розвиток 

Людський капітал 

Інтелектуальний капітал 

Соціальний капітал 

Охорона праці 
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стимули 

Система оплати праці 

Соціальне забезпечення  

Розвиток персоналу 

Комунікації 

Корпоративна культура 

Ефективне виробництво 

Конкурентоспроможне 

становище на ринку 

Покращення 

фінансового положення 

підприємства 

Збільшення інвестицій 

Застосування новітніх 

маркетингових та 

логістичних прийомів  
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Соціальне партнерство 
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(матеріалі, кадрові, фінансові, 

інформаційні, технологічні) 

Управління соціально-економічним розвитком підприємства за 

допомогою найефективніших та сучасних принципів, методів, 

прийомів та системи економічних індикаторів 

Товари, 

послуги 

Вплив факторів зовнішнього середовища: 

економічного становища, політико-правові, 

соціокультурні, технологічні, демографічні, 

екологічні, міжнародного середовища тощо 

Вплив постачальників, 

конкурентів, споживачів, 

державних установ, 

фінансових установ тощо  

Екологічний розвиток 

Ресурсо- та енергозбереження 

Мінімізація відходів 

Стандартизація та сертифікація продукції 

Відповіальне ставлення до оточуючого середовища 

Внутрішнє середовище 

Зовнішнє середовище 
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зацікавлених сторін у бажаному результаті. Таким чином, теоретично створений 

рисунок демонструє багатогранність поняття «соціально-економічного розвитку 

підприємства» через врахування у собі необхідних елементів (такі як ресурси, 

прийоми та методи ефективного управління) та усіх найактуальніших на сьогодні 

напрямів розвитку підприємства, шо в сукупності складають систему соціально-

економічного розвитку підприємства.  

Необхідною складовою процесу управління є визначення чинників 

соціально-економічного розвитку підприємства. Виділимо чинники соціального, 

економічного та екологічного розвитків підприємства, що у сукупності і 

визначають чинники соціально-економічного розвитку в цілому (табл. 1.4).  

Таблиця 1.4 

Чинники соціально-економічного розвитку підприємства 

ЧИННИКИ ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ 

ЧИННИКИ СОЦІАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ 

ЧИННИКИ ЕКОЛОГІЧНОГО 

РОЗВИТКУ 

 Використання досягнень НТП 

на підприємстві;  

 Зростання попиту споживачів 

і наявність можливих 

додаткових ринків збуту;  

 Зменшення впливу факторів 

зовнішнього середовища на 

кінцеві результати діяльності; 

 Зменшення бар’єрів 

функціонування на ринку; 

 Наявні пріоритетні напрями 

розширення зовнішньої торгівлі; 

 Розраховане ефективне 

інвестиційне забезпечення 

діяльності та розроблена 

інвестиційна політика 

підприємства; 

 Визначена стратегія розвитку, 

цілі та завдання, яких необхідно 

досягти; 

 Ефективне розподілення 

наявних фінансових ресурсів 

підприємства; 

 Високий рівень технічного та 

технологічного забезпечення; 

 Наявність розроблених 

ефективних планів діяльності 

підприємства  

 Зміни у демографічній 

ситуації; 

 Наявність та якісний стан 

людського та інтелектуального 

капіталів; 

 Врахування інтересів 

заінтересованих сторін у 

діяльності підприємства; 

 Рівень цінностей та 

культури персоналу, 

підприємства; 

 Соціальна політика 

підприємства; 

 Якість та оснащеність праці; 

 Зростання зарплатоємкості 

продукції та мотивації 

працівників; 

 Покращення соціально-

психологічного клімату 

підприємства; 

 Наявність програм для 

подальшого розвитку трудових 

колективів, програми навчання 

та підвищення кваліфікації; 

 Соціальна підтримка 

працівників та їх сімей; 

підтримка працюючих 

ветеранів та людей з 

обмеженими можливостями. 

 Наявність заходів зі 

зниження енергоспоживання; 

 Використання технології 

переробки та повторного 

використання матеріалів, води 

та інших матеріалів;  

 Зниження витрат на штрафи 

за недотримання екологічних 

норм та правил; 

 Зниження кількості не 

фінансових санкцій з боку 

державних органів за 

недотримання екологічного 

законодавства; 

 Підвищення якості 

продукції та послуг 

підприємства;  

 Мотивування персоналу на 

поліпшення екологічних 

результатів діяльності;  

 Впровадження принципів 

«зеленого офісу»; 

 Участь у заходах із захисту 

довкілля; 

 Інноваційний розвиток 

підприємства; 

 Відповідальне ставлення до 

зовнішнього оточення 

(екологічний фактор); 

посилення природоохоронної 

діяльності.  

Джерело: розроблено автором 
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У науковій літературі не виділяють єдиний перелік чинників соціально-

економічного розвитку підприємства через високій ступінь їх взаємопоєднання та 

взаємозалежності. Ми ж вважаємо за необхідне, у процесі оцінювання соціально-

економічного розвитку підприємства виділити збалансовану систему критеріїв та 

відповідні їх показники, що допоможе більш прозоро відслідковувати результати 

процесу управління соціально-економічним розвитком підприємства.  

Соціально-економічний розвиток не має меж і повинен розглядатись як 

довгостроковий та нескінченний процес. Однак, він потребує створення 

механізмів впливу на колективи працівників для управління динамікою якісного 

розвитку. Від цього залежать не лише позитивні зрушення у виробничій сфері 

діяльності підприємства, але і можливості швидкої їх адаптації. Високий рівень 

соціального розвитку підприємства можливий лише тоді, коли існуючі соціальні 

відносини відповідають інтересам, потребам людини, що у свою чергу залежить 

від ефективної системи управління організацією.  

Підвищення значимості людини в економічному процесі підштовхує 

підприємство до кардинальних дій у соціальному напрямку: здійснювати 

всебічний розвиток персоналу за рахунок ефективних соціальних інвестицій; 

налагоджувати належну організацію праці, яка б забезпечувала можливість 

високоефективної роботи без виснаження людських сил; запроваджувати 

справедливу систему оцінювання персоналу; використовувати ефективну й 

зрозумілу систему мотивації працівників та ін. Виконання таких заходів 

організацією сприятиме: а) підвищенню кваліфікації і розвиткові компетенцій 

працівників; б) зростанню прихильності персоналу; в) удосконаленню бізнес-

процесів; г) посиленню мотивації праці; д) впровадженню інновацій та іншим 

позитивним наслідкам. Все це активно впливає на конкурентоспроможність 

підприємства через підвищення якості продукції, зростання продуктивності праці, 

прогресивний розвиток виробництва, поліпшення іміджу підприємства тощо.  

Сьогодні, використовуючи наявні ресурси, підприємство має зробити вибір 

на користь удосконалення людського фактору як основної складової соціально-

економічного розвитку підприємства. Аналіз літературних джерел [8; 17; 42; 59; 

63; 92, с.56.; 162; 185; 188] та практики ведення бізнесу надають можливість 
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стверджувати, що лише високоякісна система соціально-економічного розвитку 

підприємства здатна максимально прозоро відобразити наявні варіанти 

покращення діяльності підприємства для подальшого розвитку в сучасних 

умовах.  

Основу такої системи будуть складати ті елементи, що сьогодні є 

рушійними силами розвитку підприємства, а саме: стійкий, інноваційний, 

організаційний, соціальний, економічний та технічний розвиток. Кожен із цих 

елементів характеризує окремий напрям, без якого неможливе якісне та кількісне 

удосконалення підприємства як соціально-економічної системи в сучасних 

умовах.  

Зважаючи на реальні процеси ефективної підприємницької діяльності, 

керівництво повинно розглядати соціально-економічний розвиток підприємства 

як стратегічний процес досягнення конкурентоспроможності. У результаті це 

допоможе швидше пристосовуватися до сучасних змін зовнішнього середовища, 

зумовлених глобалізацією економічно-політичних та соціально-політичних 

процесів, індивідуалізацією суспільства в цілому і особистості зокрема, 

підвищенням значимості особистості та її прав, стрімкою науково-технічною 

революцією та новим культурним витком суспільного розвитку.   

Жодні зміни не можуть дати бажаного результату без супроводу відповідної 

ефективної системи управління соціально-економічним розвитком, що 

складається з програм розвитку, методів, технологій, механізмів реалізації тощо. 

Важливим питанням при цьому залишається визначення етапів управління 

соціально-економічним розвитком підприємства.  

Ми вважаємо за необхідне доповнити узагальнену схему управління 

соціально-економічним розвитком підприємства, запропоновану науковцями 

Р. Фещур та М. Тимощук [221, c.133], детальними підетапами. Це надає змогу в 

подальшому використовувати цю схему для системного аналізу соціально-

економічного розвитку промислових підприємств України . 

Особливо важливо, щоб управління розвитком підприємства охоплювало 

такі етапи: планування соціально-економічного розвитку; оцінювання 

конкурентного стану підприємства; вибір напрямів соціально-економічного 
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розвитку; оцінювання соціально-економічного розвитку підприємства; 

проведення заходів для активізації соціально-економічного розвитку 

підприємства; відстеження рівнів індикаторів і регулювання процесу соціально-

економічного розвитку.   

Виконання 6 етапів управління соціально-економічним розвитком 

підприємства являє собою постійний циклічний процес довгострокового 

удосконалення. Схематично такий цикл наведений на рис. 1.4.  

 

 Рис. 1.4. Узагальнена схема управління соціально-економічним розвитком 

підприємства Джерело: розроблено автором  

 

Рисунок демонструє найважливіші блоки управління, підетапи та відповідні 

їм методи для проведення дій. В економічній літературі існує багато методик та 

2.Оцінювання 

конкурентного стану 

3. Співставлення 

результатів 1 та 2 етапів 

4.Оцінювання соціально-

економічного розвитку 

підприємства 

1. Вивчення зовнішнього 

середовища. 

Відстеження рівнів 

індикаторів і регулювання 

процесу соціально-

економічного розвитку 

З використанням методів 

фінансових коефіцієнтів, 

дискримінантних моделей, 

регресійних моделей, 

ACOV-моделей, нейронної 

мережі, методів теорії 

нечітких множин тощо. 

Індикативне за змістом 

планування з використанням 

балансових, оптимізаційних, 

економіко-статистичних та 

інших засобів. Та із 

застосуванням фінансових 

коефіцієнтів, 

дискримінантних моделей, 

регресійних моделей, 

ACOV-моделей, тощо. 

Індикативне за змістом 

планування з використанням 

балансових, оптимізаційних, 

економіко-статистичних та 

інших засобів. 

Моніторинг показників 

внутрішнього і зовнішнього 

середовища. Прийняття 

рішення щодо необхідності 

чи недоцільності втручання 

у процес. 

 Розробка стабілізуючого регулювання 

(стандарти для контролю та регулювання, 

регламентація розподілу та делегування 

повноважень, організація виконання рішень, 

оцінка ступеня відхилень результату від 

установленого стандарту) 

 Постановка цілей і завдань 

 Складання програми дій 

 Виявлення необхідних ресурсів та їх джерел 

 Визначення безпосередніх виконавців і 

доведення планів до них 

 Формування альтернатив використання 

можливостей;   

 Формування альтернатив усунення загроз 

зовнішнього середовища;   

 Формування альтернатив збереження та 

використання сильних сторін підприємства;   

 Формування альтернатив усунення слабких 

сторін підприємства;   

 Якісний та кількісний аналіз портфеля 

стратегічних альтернатив. 

 Проведення загальної характеристики галузі 

 Визначення структури галузі: межі, 

концентрація, бар’єри, інтеграція, 

диверсифікованість  

 Аналіз поведінки фірм у галузі 

 Здійснення детального аналізу фірми 

 Дослідження можливого розвитку галузі 

5.Планування та ибір 

напрямів соціально-

економічного розвитку 

5.Проведення заходів для 

активізації соціально-

економічного розвитку 

підприємства 

 Порівняння величини відхилень від 

нормативів 

 Розробка ефективного регулюючого впливу 

 Усунення відхилень  

 Перегляд встановлених стандартів та їх 

коригування  

Розроблення стратегічних 

напрямів розвитку стосовно 

видів діяльності, бізнес-

процесів, продукції, 

споживачів, персоналу 

тощо. 
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схем управління соціально-економічним розвитком. Наше тлумачення 

максимально узагальнює найважливіші з них.   

На першому етапі важливо виділити соціально-економічний розвиток як 

панівний для майбутнього подальшого функціонування підприємства. На основі 

існуючої інформації щодо підприємства та галузі потрібно передивитись цілі та 

завдання, що ставлять власники бізнесу перед менеджерами. Із використанням 

балансових, оптимізаційних, економіко-статистичних та інших засобів 

планування складається план дій, визначаються необхідні ресурси або джерела їх 

досягнення, кількісний на кваліфікаційний склад необхідних працівників. 

На другому етапі потрібно проаналізувати конкурентне становище 

підприємства на ринку, можливі загрози зі сторони конкурентів, держави, 

споживачів. Проводиться детальний фінансовий аналіз галузі та підприємств, що 

у ній функціонують. Результати дослідження повинні показати прозорий стан на 

ринку та можливі шляхи подальшого розвитку подій. Для цього використовують 

набір альтернативних варіантів розвитку та розраховують ймовірність їх 

виникнення.   

На третьому етапі потрібно вибрати напрям соціально-економічного 

розвитку та оцінити соціально-економічний розвиток підприємства. Для цього 

розробляються альтернативні варіанти соціально-економічного розвитку для 

підприємства. Здійснюють аналіз альтернатив із використанням методів 

функціонально-вартісного аналізу, структурно-функціонального аналізу, 

моделювання. Для початку проводять SWOT-аналіз можливостей, загроз, сильних 

та слабких сторін підприємства. При цьому формують альтернативи їх 

використання та/ або усунення. Кінцевою метою цього етапу є розробка 

стратегічних напрямів розвитку стосовно видів діяльності, бізнес-процесів, 

продукції, споживачів, персоналу тощо. 

Наступний етап повинен бути присвячений проведенню заходів щодо 

активізації соціально-економічного розвитку підприємства. Основним завданням 

постає розробка стабілізуючого регулювання (стандарти для контролю та 

регулювання, регламентація розподілу та делегування повноважень, організація 
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виконання рішень, оцінка ступеня відхилень результату від установленого 

стандарту). 

Заключний етап управління соціально-економічним розвитком 

підприємства передбачає поєднання двох елементів, а саме: відстеження рівнів 

індикаторів і регулювання процесу соціально-економічного розвитку. Здійснення 

четвертого етапу можливе лише при постійному моніторингу показників 

зовнішнього і внутрішнього середовища та перегляді рішень щодо необхідності 

чи недоцільності втручання у процес. Поступово передбачається розробка 

стабілізуючого регулювання (стандарти для контролю та регулювання, 

регламентація розподілу та делегування повноважень, організація виконання 

рішень, оцінка ступеня відхилень результату від установленого стандарту). 

Дослідження літературних джерел [17; 63; 92, с.56.; 160; 184; 186; 188; 207; 

223] надає змогу нам виділити такі основні групи складових для постійного 

моніторингу процесу соціально-економічного розвитку підприємства, що 

допоможуть підвищити ефективність управління.  

1) Аналіз зовнішнього середовища функціонування підприємства: аналіз 

конкурентів та їх стратегій; оцінювання наявного рівня конкурентоспроможності 

аналізованого підприємства; виділення чинників та резервів покращення 

конкурентної стратегії на ринку; вплив факторів зовнішнього середовища: 

економічних, політичних, соціальних та правових. 

2) Аналіз внутрішнього середовища функціонування підприємства: 

стратегія розвитку підприємства; політика компанії; цілі та місія; встановлені 

стандарти та нормативи діяльності; відносини з владою та громадськістю; рівень 

культури в державі; стан навколишнього природного середовища; законодавча 

база; відносини з партнерами, інвесторами; прихильність споживачів; імідж 

компанії. Крім того, окремо необхідно проводити:  

2.1.) аналіз внутрішніх соціальних факторів, що впливають на розвиток 

підприємства: рівнів розвитку персоналу підприємства – освітнього та 

кваліфікаційного; людського, інтелектуального та соціального капіталів; 

забезпечення персоналу; корпоративної культури; системи мотивування; системи 

управління; лояльність персоналу; продуктивність праці; технічну оснащеність; 
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поглиблення наукової організації праці; витрати робочого часу; рівень доходів, 

якість соціального захисту та страхування; розширення можливостей проведення 

дозвілля; розвиток соціального партнерства; участь працівників в управлінні 

підприємством;  

2.2.) аналіз внутрішніх економічних факторів, що впливають на розвиток 

підприємства: організація та технологія виробництва; фінансове, ресурсне, 

технологічне, матеріальне та інформаційне забезпечення; оснащення 

матеріальною та ресурсною базою; рівень інвестиційної привабливості; 

економічна безпека підприємства; 

2.3.) аналіз внутрішніх екологічних факторів, що впливають на розвиток 

підприємства: дії підприємства на підтримку екологічної безпеки діяльності; 

забрудненість навколишнього середовища підприємством; якість, інноваційність, 

ресурсо- та енергозбереження техніки та технологій, що використовуються, тощо.  

Концептуальний підхід до процесу управління соціально-економічним 

розвитком підприємства передбачає формування чіткого алгоритму дій. 

Алгоритм реалізації процесу управління соціально-економічним розвитком 

підприємства (СЕРП) зображений на рис. 1.5. Він включає в себе набір 

послідовних дій від формування основної мети соціально-економічного розвитку 

до досягнення запланованого результату через постійне коригування 

здійснюваних заходів.  

Моделювання управління соціально-економічним розвитком підприємства 

передбачає реалізацію аналізу відповідності поточної стратегії розвитку 

підприємства особливостям зовнішнього середовища, формування адекватних 

цілей розвитку системи та підготовку відповідних управлінських впливів для 

забезпечення їх досягнення.  

Завдання розробки заходів щодо формування достатнього рівня забезпечення 

ефективності соціально-економічного розвитку підприємства вирішуються 

реалізацією таких етапів: початкова розробка заходів, їх подальше впровадження, 

контроль, аналіз та оцінка результатів від їх впровадження. Якщо бажаної мети не 

досягнуто –  відбувається коригування заходів та оцінка ефективності 

функціонування підприємства, визначення його потенціалу. Якщо ж бажані 
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результати досягнуто, то потрібно ставити нові завдання  для того, щоб 

підприємство постійно розвивалось.  

 

Рис. 1.5. Алгоритм реалізації процесу управління СЕРП 

Джерело: розроблено автором 

 

Для удосконалення процесу управління соціально-економічним розвитком 

підприємства нами запропоновано концептуальну модель. Її застосування 

дозволить налаштувати управління на підприємстві, об’єднати запропоновані 

раніше етапи, методи та підсистеми підприємства у єдине ціле. Використання 

Постановка конкретних завдань щодо управління СЕРП 
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забезпечення ефективності СЕРП 
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управління СЕРП 

Формування принципів управління  СЕРП 
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СЕРП 

Врахування стратегії 

розвитку підприємства 
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слабких сторін 

підприємства, можливостей 
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авторського підходу до визначення соціально-економічного розвитку 

підприємства надає можливість використати як базове положення концепцію 

збалансованого розвитку. Це дозволить паралельно враховувати економічний, 

екологічний та соціальний розвитки підприємства у єдине ціле.  

Побудова концептуальної моделі управління соціально-економічним 

розвитком підприємства передбачає формальний опис об’єкта моделювання – 

процесу управління. Для цього визначимо логіку соціально-економічного 

розвитку через виділення основних його ознак.  

Отже, у загальному вигляді модель соціально-економічного розвитку 

підприємства являє собою багатокритеріальну задачу одночасної оптимізації 

декількох цільових функцій на заданій множині цілей: 

 n ky f x opt  , 1k ,m , x X ,                              (1) 

де m  – кількість цільових функцій, що підлягають оптимізації; kf  – окрема 

k -та функція з набору ( 1k ,m ); X  – множина запланованих дій у розвитку 

підприємства, окремий елемент якої позначено через x . 

Підприємство є системою, що складається із сукупності підсистем, які 

впливають на його розвиток. Тоді, нехай G – сукупність підсистем, за допомогою 

яких реалізуються поставлені цілі Z системи управління соціально-економічним 

розвитком: Socio – соціальна, Econom – економічна та Ecolog – екологічна 

підсистеми. Отримаємо символічний запис цієї залежності:  

G = (Socio, Econom, Ecolog).                                           (2) 

Тоді, представленням концептуальної моделі управління соціально-

економічним розвитком підприємства буде набір визначеної множини елементів 

{Socio, Econom, Ecolog}. Графічне відображення розвитку підприємства здійснюється 

за допомогою семикутника.  Для визначення координат ребер A(G) виду (i,j), де 

i,j=1…3, координат вектору, що показує напрям, в якому необхідно розвиватись 

підприємству, використовуємо пару чисел (Eij, Bij), де Eij – відображає ефект від 

здійснення відповідної операції, Bij  – витрати на здійснення цієї операції[188].  

Враховуючи сказане вище, можна побудувати таку концептуальну модель 

соціально-економічного розвитку підприємства (рис. 1.6).  
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Рис. 1.6. Концептуальна модель управління соціально-економічним 

розвитком підприємства.  

Джерело: розроблено автором 

Етапи Основні елементи реалізації Завдання 
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У своїй основі вона базується на фундаментальних принципах концепції 

сталого розвитку, в чому і проявляється її концептуальність. Розроблена 

концептуальна модель управління соціально-економічним розвитком 

підприємства орієнтована на виконання 6 етапів, які являють собою постійний 

циклічний процес довгострокового удосконалення. На першому етапі потрібно 

проаналізувати конкурентне становище підприємства на ринку, можливі загрози 

зі сторони конкурентів, держави, споживачів. На другому етапі розробляються 

альтернативні варіанти соціально-економічного розвитку для підприємства. 

Наступний етап повинен бути присвячений проведенню заходів щодо активізації  

соціально-економічного розвитку підприємства. Заключний етап управління 

соціально-економічним розвитком підприємства передбачає відстеження рівнів 

індикаторів і регулювання процесу соціально-економічного розвитку.  

Таким чином, провівши дослідження теоретичних основ соціально-

економічного розвитку, можна стверджувати, що сьогодні для розвитку 

підприємства важливим є врахування усіх факторів, особливо внутрішніх 

соціальних та економічних аспектів.  

Для соціально-економічного розвитку підприємства, необхідно всебічно 

підходити до  розгляду та аналізу діяльності підприємства. Ефективне управління 

повинно забезпечувати довгострокове збільшення конкурентних переваг. При 

цьому важливим елементом буде постійне співвідношення між змінами у 

зовнішньому та внутрішньому середовищах. Необхідною складовою стає 

дотримання сучасних вимог економічної системи вцілому, орієнтованих на 

відповідальне відношення з усіма сторонами. У першу чергу перевага надається 

людині та її інтересам, ефективній екологічній, інноваційній, законодавчій 

політиці тощо.    

У результаті на мікроекономічному рівні відбувається зміна ролі факторів 

виробничого процесу. На перший план виступає робоча сила людини, не в 

фізичному, а в інтелектуальному капіталі, що втілюється у процесі виробництва, в 

засобах та предметах виробництва, які потребують підготовленості та високого 

рівня людського капіталу. Основоположними стають інтелектуальний, людський 
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та соціальний капітали. Тому підприємство неодмінно має дбати про соціальну 

складову свого розвитку. 

Розроблена автором удосконалена схема управління соціально-економічним 

розвитком підприємства надає можливість виділити окремі складові, а саме: 

оцінювання; вибір напрямів; планування і регулювання соціально-економічного 

розвитку.  

 

 

1.3. Науково-методичні підходи до оцінки стану управління соціально-

економічним розвитком підприємства 

 

Управління соціально-економічним розвитком підприємства пов’язане із 

цілою низкою проблем та суперечностей. Проте науковці продовжують вивчати 

різноманітні умови функціонування та значущість бар’єрів, що стримують 

соціально-економічний розвиток мікрорівня економіки України.   

Сьогодні, якщо говорити про достатню конкурентоспроможність 

підприємства, то перш за все необхідно розуміти високий рівень управління 

соціально-економічним розвитком підприємства в умовах конкурентного ринку, 

що забезпечується всім комплексом наявних на підприємстві засобів. Саме 

управління виробництвом і реалізацією конкурентоспроможних товарів і послуг 

вказує на життєздатність підприємства, його уміння ефективно використовувати 

фінансовий, виробничий і трудовий потенціали. 

З 1993 року компанія «Bain & Company» веде різноманітні опитування та 

дослідження, одним з яких є рейтинг найпопулярніших управлінських технологій 

у світі ( див. рис. 1.7). Таким чином, за результатами проведеного дослідження 

можна із впевненістю стверджувати, що сьогодні бенчмаркінг, стратегічне 

планування та аутсорсинг користуються найбільшою популярністю у світових 

компаній серед запропонованого переліку управлінських технологій. Окрім 

зазначених, у 2013-2014 роках набули широкого розповсюдження і інші, серед 

яких: реінжиніринг бізнес-процесів, злиття та поглинання, відкриті інновації, 

соціальні медіа програми, загальне управління якістю.  

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


43 

 

Рис. 1.7. Рейтинг найпопулярніших управлінських технологій у світі за даними 

опитування «Bain & Company»  

Джерело: адаптовано автором за [163]  

 

У вітчизняній практиці, незважаючи на приклади успішної діяльності 

міжнародних компаній, продовжують використовувати застарілі управлінські 

технології розвитку підприємств (які не показують соціально-економічний 

розвиток підприємства). Порівняльне оцінювання застосування управлінських 

технологій розвитку у вітчизняних та зарубіжних компаніях  наведено на рис. 1.8. 

 

Рис. 1.8. Порівняльне оцінювання застосування управлінських технологій 

розвитку у вітчизняних та зарубіжних компаніях  [21, с.63] 
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Тому пропонується на підприємствах України вибирати декілька 

альтернативних управлінських технологій, а порівняння їх вигод при остаточному 

виборі здійснювати за допомогою методу PROMETEE. 

Метод PROMETEE (від англ. Preference Ranking Organization Method for 

Enrichment Evaluations) [11, с.167-171] належить до методів визначення переваг 

однієї альтернативи у порівнянні з іншою (Quatranking-методи). У цих методах 

виходять з умови, що ОПР не має у своєму розпорядженні повної та 

несуперечливої інформації про проблему, і це не надає змогу йому сформувати ні 

сильного, ні слабкого порядку при визначенні оптимальних(ої) альтернатив(и), 

але надає можливість допомогти ідентифікувати декілька придатних альтернатив 

при ухваленні рішення. У Quatranking-методах пріоритетність описують за 

допомогою неявно вираженого співвідношення, так званого Quatranking-

співвідношення, що характеризує ступінь переваги Ai над Aj чи вірогідність того, 

що ОПР оцінює альтернативу Ai принаймні однаково з альтернативою Aj. Це 

співвідношення повинно бути сформульоване  для кожної можливої пари 

альтернатив. 

У методі PROMETEE проводять парне порівняння всіх альтернатив для 

кожного критерію; при цьому для кожної альтернативи Ai визначається перевага 

відносно альтернативи Aj у такій формі, що розраховується різниця dk між 

значеннями  fk(Ai) і fk(Aj), яка потім перетворюється через функцію 

пріоритетності в показник переваги. Для функції пріоритетності pk(Ai;Aj) 

застосовується правило: 

pk(A i;A j) = pk[fk(A i) –  fk(A j)] = pk[dk(A i;A j)],                       (8) 

де fk(Ai) – кількісне значення альтернативи Ai згідно з k-м критерієм. 

Отже, функції пріоритетності дають змогу оцінити інтенсивність переваги 

однієї альтернативи у порівнянні з іншою за кожним  із визначених критеріїв, 

причому показник переваги pk(Ai;Aj) показує, наскільки альтернатива Ai 

переважає альтернативу Aj за k-м критерієм. Зазначимо, що pk(Ai;Aj)  [0;1] і 

визначається на основі різниці dk з використанням зазначеної нижче процедури. 

Прив’язка показників переваги pk(Ai;Aj) до різниці показників здійснюється за 

допомогою функції пріоритетності. Для більшості реальних ситуацій характерні 6 
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типових варіантів прояву функцій пріоритетності, що представляються у вигляді 

узагальнених критеріїв; звичайного, уявлюваного, з лінійною перевагою, 

ступінчастого, з лінійною перевагою й областю індиферентності та Гауса 

(див.рис.1.9).  

PROMETEE-метод має наступний алгоритм:  

1. Вибір цільових критеріїв і розрахунок даних; 

2. Вибір узагальнених критеріїв і формування функцій пріоритетності;  

3. Визначення значень вагових коефіцієнтів цільових критеріїв;  

4. Визначення й оцінка Quatranking-співвідношення. 

Установлення цільових критеріїв базується на реальному аналізі системи 

цілей, вимірювані представлених на вибір альтернатив щодо цих критеріїв за 

шкалами порядкових показників. 

При визначенні функцій пріоритетності узагальнений критерій може бути 

уточнений при виборі параметрів, які мають до нього відношення; при цьому 

вважається, що функції пріоритетності адекватно відображають пріоритети ОПР 

щодо значень чи розходжень у значеннях відповідного критерію. 

При визначенні Quatranking-співвідношення необхідно обчислити 

розходження у значеннях для всіх критеріїв і пар альтернатив. За допомогою 

функцій пріоритетності можна знайти показники пріоритетності  на основі 

розходжень у цих показниках. Для кожної пари альтернатив (Ai;Aj) і кожного 

критерію згідно з функцією пріоритетності визначають два показники 

пріоритетності, що характеризують перевагу Ai відносно Aj, і Aj відносно Ai (один 

із двох показників завжди рівний 0). 

Далі встановлюється відносна значимість окремих критеріїв за допомогою 

визначених кількісно факторів зважування wk . Для визначення 

переваги кожної альтернативи Ai відносно Aj формується Quatranking-

співвідношення як середньозважене значення всіх показників пріоритетності 

pk(Ai;Aj), що належать до певних критеріїв: . Значення 

Quatranking-співвідношення можуть інтерпретуватися як індекси пріоритетності, 

що відбивають ступінь переваги Ai аналогічно значенням pk(Ai;Aj) для k-го 
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критерію. Так, при Qij=0 спостерігається індиферентність, при Qij=1 – строга 

перевага, у діапазоні [0;1] з ростом показника Qij зростає ступінь переваги.  

Звичайний критерії 

 
 

«Уявлюваний критерій» 

 
 

 

Критерій з лінійною перевагою 

 
 

Ступінчастий критерій 

 
 

Критерій з лінійною перевагою й 

областю індиферентності 

 
 

Критерій Гауса 

 

 
 

 

Рис.1.9. Узагальнені критерії при застосуванні PROMETEE-методу 

Джерело: [11, с.169] 
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Для довільних пар альтернатив Ai і Aj визначають два значення Quatranking-

співвідношення (Qij і Qji), які заносяться до зведеної таблиці з розрахунком 

вихідних F
+
 і вихідних F

-
 показників (табл.1.5). 

Таблиця 1.5 

Відношення між альтернативами заданої множини 

Альтернативи A1 A2 … An F
+
 

A1 0 Q12 … Q1n 

 

A3 Q21 0 … Q2n 

 

… … … 0 … … 

An Qn1 Qn2 … 0 

 

F
-
 

  

… 

 

 

Джерело: [11, с.167-171] 

 

Згідно з теорією PROMETEE-методу альтернатива Ai переважає 

альтернативу Aj (Ai > Aj), якщо справджуються одночасно два співвідношення Fi
+
 

> Fj
+
 і Fi

-
 < Fj

-
 . Якщо ж одне із співвідношень не виконується, то альтернативи 

вважаються непорівнянними (Ai ≠ Aj). На підставі наведеного правила при 

одночасному врахуванні вихідних і вхідних показників можна побудувати 

таблицю часткового порядку альтернатив, у якій відобразити відношення 

переваги між усіма альтернативами заданої множини.  

Одержані відношення далі необхідно зобразити у вигляді графа, в якому 

вершини відображають альтернативи, дуга від вершини Ai до вершини Aj означає 

перевагу альтернативи Ai по відношенню до альтернативи Aj, відсутність дуг між 

деякими вершинами – непорівнянність цих альтернатив; канти між вершинами – 

індиферентність альтернатив. Тоді вершина-витік графа – найбільш пріоритетна 

альтернатива, а вершина-стік – найбільш слабка з усіх альтернатив.  

У цілому PROMETEE-метод надає змогу:  
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 Враховувати непорівнянність і повноту інформації;  

 На основі врахованої в Quatranking-співвідношенні середньозваженої 

всіх показників пріоритетності (сумарної функції F) визначити перевагу й 

домінування альтернатив;  

 Приймати рішення в умовах структурування пріоритетів і врахування 

системи переважань ОПР [ 11, с.167-171]. 

Для досягнення бажаного рівня результатів діяльності, підприємствам 

бажано вибудовувати діяльність на новітніх, більш пристосованих методичних 

рекомендаціях з управління соціально-економічним розвитком. Сама методологія 

прийняття управлінських рішень соціально-економічного розвитку підприємства 

повинна базуватись на методах, перевірених практикою та часом ведення бізнесу. 

Для того щоб зайняти позицію найпотужнішого гравця ринку, потрібно 

використовувати стратегію відповідального ставлення відповідно до світових 

стандартів. Егоїстична поведінка та орієнтація лише на результати діяльності 

підприємства залишає негативний етичний наслідок на соціумі як підприємства, 

так і місцевості, в якій воно знаходиться. Бажання суб’єктів господарювання 

віддавати перевагу першочерговості своїх інтересів, особливо можливим 

фінансовим та матеріальним благам, по суті, відштовхують на задній план такі 

цінності, як співчуття, співпереживання та солідарність, породжуючи у 

суспільстві розбещеність та апатію.  

Для того щоб нівелювати цю проблему в економіці України, ми пропонуємо 

новий підхід до діяльності підприємств – акцент робиться на врахування ролі 

людини у відповідальному та, водночас, економічному розвитку підприємства. 

Такий підхід відрізняється від існуючих тим, що пропонує новий спосіб 

підвищення конкурентоспроможності підприємства через управління 

безперервним усебічним процесом постійного удосконалення діяльності.  

Виділимо методи, за допомогою яких здійснюється комплексне управління 

соціально-економічним розвитком підприємства. Так як нами розроблена 

концептуальна модель управління соціально-економічним розвитком 

підприємства, варто використовувати індивідуальні методи для кожного етапу 
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управління, що при аналізі можуть бути доповнені й іншими відомими методами 

дослідження. У такий спосіб, пропонуємо загальний набір методів для кожного із 

етапів процесу управління соціально-економічним розвитком (див. рис. 1.10). 

 

 
Рис. 1.10. Методи для управління соціально-економічним розвитком підприємства 

Джерело: розроблено автором 

 

На першому етапі управління соціально-економічним розвитком 

підприємства – оцінювання конкурентного статусу і потенціалу розвитку 

підприємства – пропонується проводити детальний аналіз ринку (галузі) 

функціонування підприємства, що дозволить виділити потенційних конкурентів. 

У подальшому необхідно визначити можливі зовнішні загрози та можливості 

розвитку за допомогою SWOT-аналізу. При використанні дискримінантного 

аналізу пропонується виділити суттєві характеристики успішних конкурентів, 

виявити на певному сегменті ринку постійних та випадкових покупців, здійснити 

стохастичний опис реакції споживачів на можливі зміни ринкової ситуації. 

На другому етапі управління соціально-економічним розвитком 

підприємства – вибір напрямів соціально-економічного розвитку підприємства – 

проводиться безпосередньо оцінювання. При цьому використовують аналіз витрат 
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та результатів, кореляційно-регресійний аналіз та розрахунок оптимального 

результату. У сукупності ці методи дослідження дають можливість розраховувати 

рівень соціально-економічного розвитку для підприємства.     

Третій етап управління соціально-економічним розвитком підприємства – 

планування соціально-економічного розвитку – повинен включати виявлення 

впливу окремих чинників на результат (дисперсійний аналіз), виділення та оцінку 

можливих ризиків (аналіз ризиків) і дослідження можливих результатів розвитку 

подій за прийняття запланованого сценарію (імітаційне моделювання).  

Четвертий етап управління соціально-економічним розвитком підприємства 

– відстеження рівнів індикаторів і регулювання процесу соціально-економічного 

розвитку – в основному пов’язаний із відстеженням коливання трендів та їх 

прогнозуванням (екстраполяція трендів). На цьому етапі пропонується відстежити 

за допомогою факторного аналізу взаємозв’язок між змінними у часі з метою 

зменшення кількості факторів впливу до найважливіших. В результаті 

проводиться оцінка ймовірності досягнутих результатів та визначаються подальші 

дії. 

Керівникам підприємства, в умовах обмеженості часу та ресурсів, 

прийняття рішень щодо управління соціально-економічним розвитком суб’єкта 

господарювання необхідно здійснювати на основі відповідних критеріїв. 

Основним критерієм результативності управління та подальшого розвитку 

підприємства є рівень ефективності його роботи. У ньому відображаються 

результати функціонування як об'єкта (підприємства), так і суб'єкта управління 

(системи). 

У той самий час, складність визначення критеріїв ефективності соціально–

економічного розвитку підприємства обумовлена відсутністю єдиного погляду 

вчених-економістів на цю проблематику. Також необхідно враховувати, що під 

впливом постійної зміни та динамічного розвитку зовнішнього та внутрішнього 

середовища підприємства, а також наукових концепцій управління відбувається 

зміна поглядів самих керівників щодо визначення пріоритетних напрямків 

управління розвитком підприємства, а отже й критеріїв ефективності такого 
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управління, що в свою чергу актуалізує це питання та вимагає проведення 

подальших наукових досліджень. 

Для розробки методологічних засад оцінювання соціально-економічного 

розвитку підприємства, пропонуємо використати актуальну концепцію стійкого 

розвитку. Відповідно до концепції, яка на сьогодні найчастіше використовується 

керівниками провідних підприємств світу, виділяють такі складові розвитку 

підприємства, як: соціальна, економічна та екологічна. Суттєвою відмінністю 

виділення автором конкретних показників буде відображення збалансованого 

розвитку підприємства через врівноваження ролі та значення людини із 

відповідними витраченими ресурсами, отриманими фінансовими результатами, 

відповідальним ставленням, інноваційним розвитком, конкурентним становищем 

тощо.  

Соціальна складова. Загалом, підходи до виділення критеріїв у соціальній 

складовій розвитку підприємства характеризуються одним значним недоліком, а 

саме акцентуванням уваги на управлінні розвитком персоналу, без врахування 

інших аспектів соціального розвитку підприємства.  

Схожої думки дотримуються О.Кузьмін, М.Тимощук, Р.Фещур, І.Олексів, 

О.Мельник та інші [62; 96; 207]. Ця  група авторів акцентує свою увагу суто на 

якісних показниках персоналу, а саме кваліфікації, середньому тарифному розряді 

тощо. Такому підходу, проте, притаманно і використання лише одного 

кількісного показника, а саме чисельності працівників.  

Тому і в нашій методиці пропонуємо звернути увагу на підвищення 

кваліфікації працівників як один із соціальних критеріїв соціально-економічного 

розвитку підприємства, що доволі прозоро кількісно вираховується через рівень 

професійного навчання.  

При врахуванні соціальної складової у соціально-економічному розвитку 

підприємства наголошуємо на необхідності більш суттєвого врахування ролі та 

значення людини на підприємстві. Першочергово необхідно визначити кількісно 

та якісно розмір витрачених зусиль працівників для соціально-економічного 

розвитку підприємства. Одним із таких критеріїв буде збільшення мотивації 

працівників, що розраховується як рівень преміювання персоналу. Іншими, не 
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менш важливими, є критерії, що відображають зміцнення фізичного стану 

працівників, а саме: зменшення кількості випадків травматизму, наявність та 

виконання програм з охорони здоров’я.  

На нашу думку, необхідно також враховувати такі аспекти розвитку, як 

зростання рівня корпоративної культури та покращення соціально-психологічного 

клімату, які можна кількісно представити за допомогою показника рівня 

корпоративної культури. Крім того потрібно зважати на підвищення соціальної 

відповідальності підприємства, що є одним із визначальних факторів 

господарювання на міжнародних ринках. Кількісне відображення найбільш повно 

ілюструє індекс КСВ за методикою журналу «Гвардія» [98, с.33.].  

Економічна складова. На сьогодні вітчизняне підприємство оцінюється під 

час проведення операцій купівлі-продажу, приватизації, ліквідації, реорганізації, 

страхування. Оцінювання проводиться, головним чином, для задоволення вимог 

інвесторів, кредитно-фінансових інститутів, державних органів влади та інших 

зовнішніх суб’єктів ринку, а не для внутрішнього управління. Найчастіше 

визначають ефективність інвестицій в інноваційний розвиток підприємства, 

зважаючи при цьому на такий критерій, як збільшення інвестицій в інноваційний 

розвиток, що спричиняє і покращення умов праці на підприємстві, оснащеності 

праці.  

У практиці міжнародних підприємств зазвичай здійснюють аналіз 

маркетингової складової розвитку підприємства як одного із основних способів 

досягнення бажаних результатів виробництва, забезпечуючи таким чином 

необхідну збалансованість між попитом на продукцію підприємства та 

вподобаннями споживачів. У такому випадку, зростання задоволеності потреб 

споживачів, що може бути комплексно оцінено за допомогою індексу 

задоволення потреб споживачів, буде вагомим критерієм соціально-економічного 

розвитку підприємства. 

Ми пропонуємо для оцінювання соціально-економічного розвитку 

підприємства більшою мірою враховувати внесок працівників в отримання 

бажаного результату. При цьому критеріями, що відображають економічну 

складову, будуть: підвищення зарплатоємності продукції, покращення трудової 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


53 

діяльності працівників, зменшення соціальної нерівності. Кількісне відображення 

можна подати за допомогою таких показників, як: ефективність витрат на 

заробітну плату працівників, продуктивність праці, співвідношення мінімальної 

заробітної плати до максимальної на підприємстві. Ми пропонуємо 

використовувати саме ці показники в економічній складовій розвитку, адже вони 

максимально демонструють рівень отриманого економічного ефекту у поєднанні 

з соціальним розвитком підприємства. 

Екологічна складова. На нашу думку, управління соціально-економічним 

розвитком, а отже і критерії, не мають акцентувати суто на показниках розвитку 

економічної та соціальної складової, а мають також охоплювати екологічний 

аспект діяльності підприємства. Така позиція обумовлена зростанням впливу 

господарювання підприємств на довкілля, поширенням використання 

екологічного менеджменту на вітчизняних підприємствах. 

О.А. Грішнова та В.П. Думанська [35] зазначають, що одним з 

найпоширеніших підходів до визначення екологічно відповідальної компанії є 

підхід, в основі якого лежать три критерії: дотримання екологічних зобов'язань, 

енергетичний та сировинний менеджмент, й ефективне залучення стейкхолдерів.  

Пропонуємо дещо конкретизувати їх твердження, виділивши такі дві групи 

критеріїв, як: екологія бізнесу та екологічне ставлення до довкілля. До першої 

групи віднести такі критерії: 

1) зростання екологічної відповідальності підприємства (виражається 

інтенсивністю проведення екологічного аудиту); 

2) збільшення обсягів екологічно відповідальної діяльності 

(розраховується на основі відношення прибутку, отриманого від екологічного 

ведення бізнесу, та інвестицій в ресурсозберігаючі технології); 

3) збільшення ефективності екологічної діяльності (може бути кількісно 

виражений за допомогою ефективності екологічної діяльності, розрахованої на 

основі EBITDA margin); 

4) підвищення якості продукції (використовується показник 

відповідності екологічним стандартам якості). 

До другої групи відносимо:  
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1) зменшення негативного рівня впливу на довкілля (кількісно 

виражається у коефіцієнті антропогенного навантаження); 

2) посилення природоохоронної діяльності (визначається ефективністю 

програм з удосконалення довкілля). 

Проведений аналіз досліджень вчених та практик провідних підприємств 

України та світу дозволив виокремити критерії для оцінювання управління 

соціально-економічним розвитком підприємства та відповідну їм авторську 

систему показників, що у комплексі надає змогу виділити універсальні методичні 

прийоми для ефективного управління соціально-економічним розвитком 

підприємства.  

Пропонуємо для аналізу рівня соціально-економічного розвитку 

підприємства використовувати узагальнену нами із наукових досліджень та 

практик ведення бізнесу, систему показників, що поділена на 3 складові 

(соціальну, економічну та екологічну). На рис. 1.11 зображено систему критеріїв 

та відповідні їм показники (див. табл. 1.5) соціально-економічного розвитку 

підприємства, що були виділені.  

Особливістю запропонованої системи показників є те, що вона поєднує 

найбільш актуальні показники (що не повторюють результати один одного). 

Також дозволяє виділити 3 складові (економічну, екологічну та соціальну), що на 

відміну від існуючих наголошує на соціальній направленості розвитку через 

виділені критерії. У результаті сприятиме аналізу динаміки розвитку та пошуку 

шляхів для подальшого покращення управління соціально-економічним 

розвитком підприємства.  

За допомогою будь-якого із запропонованих показників можна 

охарактеризувати окремий економічний процес на підприємстві, адже вони 

найбільш актуальні на сьогодні, на думку як науковців, так і практиків бізнесу. 

Проте об’єднання їх у єдине ціле надає змогу здійснювати всебічний аналіз 

соціально-економічного розвитку підприємств.  
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Рис. 1.11. Критерії та показники соціально-економічного розвитку підприємства  

Джерело: розроблено автором  
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Коефіцієнт оновлення основних 

засобів 

Рентабельність реалізованої 

продукції 

Період погашення 

кредиторської заборгованості 

Коефіцієнт ліквідності (загальний) 

Рентабельність екологічного 

ведення бізнесу 

Інтенсивність проведення 

екологічного аудиту 

Коефіцієнт антропогенного 

навантаження 

Ефективність програм по 

удосконаленню довкілля 

Питома вага «зеленої продукції» 

Показник відповідності стандартам 

якості 

EBITDA margin 
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Таблиця 1.5 

Система показників соціально-економічного розвитку підприємства 
№ Показник Розрахункова формула Умовні позначення 

СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

1 Рівень травматизму K1=КТР/Nзаг 
КТР – кількість виробничих травм, од.; 

Nзаг – середньосписочна чисельність працівників, чол. 

2 
Рівень професійного 

навчання 
K2=Nпн/Nзаг 

Nпн – чисельність працівників, що пройшли професійне навчання, 

підвищили кваліфікацію, розряд у звітному році, чол. 

3 
Рівень преміювання 

персоналу 
K3=SПР/SЗП 

SПР – середньомісячний розмір премій, що припадає на одного 

працівника підприємства за період, що розглядається, грн. 

SЗП – середньомісячна номінальна заробітна плата, що припадає на 

одного працівника підприємства за період, який розглядається, грн. 

4 Індекс КСВ 

 

Ij – інтегральний показник оцінки відкритості соціальної політики і 

інформативності звітності компаній, приймає значення від 0 до 5 

балів; 

Xij – бал по кожному із критеріїв оцінки компанії з анкети, приймає 

значення від 0 до 5 балів; 

Yij – середньоарифметичний бал по кожному із критеріїв оцінки 

компанії незалежними експертами(від 0 до 5 балів); 

nj – кількість результативно оцінених критеріїв із анкети даної 

компанії; 

mj – кількість результативно оцінених критеріїв незалежними 

експертами для даної компанії; 

α, β – вага оцінок відповідно до анкет компанії і незалежних 

експертів (в даній методиці рівнозначні, отже, α=β=0,5);  

kj – коригуючий коефіцієнт, що враховує масштабність соціальної 

політики і соціальних інвестицій компанії (від 0,75 до 1,00) (див. 

Додаток Б) 

5 Рівень оздоровлення K5=Nмав/Nзаг 

Nмав – чисельність працівників, що одержали допомогу у сфері 

охорони здоров’я (матеріальна допомога працівникам, оплата 

путівок на лікування й відпочинок, оплата додатково наданих за 

колективним договором відпусток і ін.), чол. 
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Продовження табл. 1.5 

6 
Показник рівня 

корпоративної культури 
K6={0;100} 

Виставляється бальна оцінка від 0 до 100 на основі відповідності 

критеріїв в Додатку А 

7 
Ефективність витрат на 

заробітну плату 
K8=Зп/Рез 

Зп – виплачена заробітна плата та «бонусні виплати», грн 

Рез – результати діяльності організації (обсяг реалізованої продукції, 

прибуток, дохід), грн 

8 
Ефективність соціальних 

інвестицій  

ЕСІ – коефіцієнт співвідношення загального обсягу прибутку та 

соціальних інвестицій (показує приріст прибутку на кожну 

інвестовану грошову одиницю); 

ЗОПриб – загальний обсяг прибутку до оподаткування.  

ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

9 Капіталоємність 

 

 

Кпрt — капіталоємність у промисловості в році t;  

ОВЗпрt — вартість основних засобів у промисловості в році t.; 

Чпрt — чисельність працюючих у промисловості в році t. 

10 
Коефіцієнт ліквідності 

(загальний) 
K46=ОА/Пас 

ОА – Оборотні активи, грн. 

Пас – Поточні пасиви, грн. 

11 

Період погашення 

кредиторської 

заборгованості 

K57=КЗ*360/СВ СВ – собівартість реалізованої продукції, грн. 

12 
Рентабельність 

реалізованої продукції  
K64=Прр/Вир 

Прр – прибуток від реалізації, грн. 

Вир – виручка підприємства, грн. 

13 
Коефіцієнт оновлення 

основних засобів 
K88= (ОЗПВ1 - ОЗПВ0)/ ОЗПВ1 

ОЗПВ0, ОЗПВ1 – первісна вартість основних засобів в базовому та 

поточному роках відповідно, грн. 

14 
Індекс задоволення 

потреб споживачів  i

n

i
eтбi

n

i
ввбгрзв kОkОI  

 1
..

1
.... /  

Об.вв , Об.ет — рейтингова експертна оцінка в балах продукції власного 

виробництва та продукції-еталона, за десяти баловою системою; 

kі — коефіцієнт вагомості і-го показника, встановленого експертами 

щодо числа 10; 

n — кількість виокремлених і використовуваних при розрахунках 

одиничних показників. 

15 
Продуктивність праці 

(виробіток)  
В=V/T 

В — виробіток; 

V— обсяг виробництва продукції (робіт, послуг); 

Т — затрати праці на випуск відповідного обсягу продукції 
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Продовження табл. 1.5 

16 
Відношення мінімальної 

до максимальної з/п 
K12= Зпmin/ Зпmax 

Зпmin – мінімальна виплачена заробітна плата, грн 

Зпmax – максимальна виплачена заробітна плата, грн 

ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

17 

Коефіцієнт 

антропогенного 

навантаження 

K14=(Ввик + Фсан )/ Nм 

Ввик – витрати за завдану шкоду довкіллю при виробництві, грн. 

Фсан – фінансові санкції за порушення природоохоронного 

законодавства, грн.; 

Nм – чисельність людей, що проживають в даному населеному 

пункті, чол.  

18 

Інтенсивність 

проведення екологічного 

аудиту  

K14= Decol/Період 

Decol – кількість днів на рік, коли проводиться перевірка 

екологічного стану підприємства, дн. 

Період – 360 днів 

19 

Рентабельність 

екологічного ведення 

бізнесу 

K15= Прecol / Інвр 
Прecol – прибуток від екологічного ведення бізнесу, грн. 

Інвр – інвестиції в ресурсозберігаючі технології, грн 

20 
Ефективність програм по 

удосконаленню довкілля 
K16= Tecol/ЧП 

Tecol - витрати на проекти, реалізовані в місті за участю 

організації, грн. 

ЧП - чистий прибуток, грн. 

21 EBITDA margin  
K17=EBITDA margin = EBITDA / 

Вирч 

EBITDA = Прибуток (збиток) до оподаткування від екологічної 

діяльності + (Відсотки до виплати + Амортизаційні відрахування) 

Вирч – чиста виручка від реалізації продукції, грн. 

22 
Показник відповідності 

стандартам якості 
 

Pi — одиничний показник якості, що оцінюється;  

Pib — одиничний показник якості базової моделі.  

23 
Ефективність інвестицій 

в інновації 
K9=(Р1-Р0)/Р0 

Р0 , Р1 – рентабельність продаж до та після впровадження 

інноваційної продукції 

24 
Питома вага «зеленої 

продукції»  
K35= Qзел/ Q 

Qзел – кількість «зеленої продукції» в усьому асортименті 

продукції підприємства, шт.  

Q – загальна кількість продукції підприємства, шт. 

Джерело: складено автором
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Вважаємо за необхідне розглянути та проаналізувати підходи до 

оцінювання рівня соціально-економічного розвитку підприємства. Існує декілька 

підходів до визначення ефективності управління: цільовий, системний, 

вибірковий (ситуаційний), клієнтоорієнтований, функціональний, інтегральний, 

рівневий, часовий. Для оцінювання рівня соціально-економічного розвитку 

підприємства пропонуємо дещо адаптувати найбільш придатні підходи, а саме: 

часовий та інтегральний.  

Часовий підхід [43] до оцінювання соціально-економічного розвитку 

підприємства виокремлює у процесі оцінки коротко-, середньо- та довгострокові 

періоди, для кожного з яких можна визначити специфічні завдання управління. 

Часовий підхід до оцінювання соціально-економічного розвитку підприємства 

дозволяє краще усвідомити обов’язки менеджерів в організації – виявляти 

фактори індивідуальної, групової та організаційної ефективності і впливати на 

них у коротко-,середньо- і довготерміновому плані. 

Інтегральний підхід до оцінювання соціально-економічного розвитку 

підприємства ґрунтується на побудові синтетичного (інтегрального) показника, 

який охоплює декілька часткових (безпосередньо не співставних) показників. 

Інтегральний підхід виник як один із варіантів подолання головного недоліку – 

неспроможності відобразити багатогранний результат, одержаний при 

оцінюванні. Він є спробою оцінити управління соціально-економічного розвитку 

підприємства за допомогою синтетичних (узагальнюючих) показників, що 

охоплюють декілька найважливіших аспектів управлінської діяльності конкретної 

організації.  

Комплексно оцінити управління соціально-економічним розвитком в 

сучасних умовах можливо лише за допомогою інтегрального підходу. Основна 

ідея використання цього підходу полягає у відображенні багатогранної 

ефективності управління в цілому при розгляді усіх можливих показників 

розвитку та подальша їх інтеграція у синтетичний (узагальнений) показник. 

Для всебічного оцінювання соціально-економічного розвитку підприємства 

виникає необхідність об'єднати найбільш поодинокі показники в єдиний 

інтегральний показник. Перед розрахунком загального показника соціально-
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економічного розвитку необхідно привести усі обрані показники ефективності до 

спільної розмірності та одиниці виміру, тобто до виду, у якому їх можна б 

зіставляти між собою та проводити над ними узагальнюючі обчислення.  

В основу розробленої методики нормування показників до порівняльного 

виду покладена модифікація методу інтерполяції числових інтервалів, яка 

дозволяє звести будь-які порівнювальні дані до замкненого інтервалу [0;1] 

Нормування показників здійснюється за допомогою таких формул:  

А) для прямих показників (стимуляторів):  

                                             (3) 

де zji – приведене до порівняного вигляду значення j-го показника i-ї 

складової оцінювання; tj min – мінімальне значення j-го показника; tj max – 

максимальне значення j-го показника; tji – значення j-го показника i-ї складової 

оцінювання.  

Б) для зворотних показників (дестимуляторів):  

                                           (4) 

Наступним етапом оцінки є визначення вагових коефіцієнтів 

нормалізованих показників у межах окремих агрегованих показників, а також 

вагових коефіцієнтів агрегованих показників – у межах інтегрального показника.  

Для формування інтегрального показника соціально-економічного розвитку 

підприємства використаємо метод таксономії. При цьому для побудови 

таксономічного інтегрального показника застосуємо отримані нормалізовані дані 

динаміки показників соціально-економічного розвитку. Нехай разом вони 

утворять матрицю із значеннями. Тоді, відстань між елементами матриці та 

вектором-еталоном буде визначатись так:  

     ,                                      (5) 

де zij  – стандартизоване значення i- того показника в період часу j. 
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Наступним етапом буде розрахунок коефіцієнта таксономії в i-тому періоді 

(Кі) за наступною формулою: 

,                                                      (6) 

де dі – допоміжна розрахункова величина, для отримання якої необхідно 

провести наступні розрахунки: 

                                                     (7) 

                                                     (8) 

                                                     (9) 

                                                     (10) 

де m – кількість показників, що входять до інтегрального коефіцієнта 

таксономії; Cio, , Co, So – допоміжні величини для розрахунку: дисперсія, 

середньоквадратичне відхилення; стандартне відхилення. 

Значення інтегральної оцінки (Кі) буде належати замкненому інтервалу 

оцінювання [0;1]. Отож, на підставі результатів розрахунків інтегрального 

показника соціально-економічного розвитку підприємства керівник зможе 

достовірно, швидко та ефективно прийняти управлінське рішення щодо напряму 

подальших дій.  

Наведена методика розрахунку інтегрального показника соціально-

економічного розвитку підприємства має низку переваг:  

1) до інтегральної оцінки можуть бути включені будь-які показники (як 

позитивні, так і негативні), будь-якою розмірністю, одиницями виміру та 

значенням (у тому числі, й від’ємні значення); 

2) кількість показників,  які можуть бути обрані критеріями оптимізації 

фактично не обмежена; 

3) інтегральна оцінка та нормоване значення показників завжди 

належать до інтервалу [0;1];  
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4) дозволяє максимально відобразити поставлені керівництвом цілі 

завдяки варіюванню значень вагомості аналізованих показників. 

Розглядаючи проблему методичного підходу до управління соціально-

економічним розвитком будь-якого суб'єкта, варто зазначити, що саме 

конкуренція як форма підприємницької взаємодії виступає об'єктивним явищем 

еволюції економічних відносин у суспільстві. Для того щоб зайняти позицію 

найпотужнішого гравця ринку, потрібно використовувати найпопулярніші 

управлінські технології відповідно до світових стандартів. 

Таким чином, запропоновано методичні рекомендації щодо управління 

соціально-економічним розвитком підприємства від самого початку і до 

завершення і вибору управлінських технологій. Вітчизняним підприємствам 

пропонується проводити дослідження із використанням таких методів як: аналіз 

ринку (галузі), SWOT-аналіз, дискримінантний аналіз, статистична теорія 

прийняття рішень; аналіз витрат та результатів, кореляційно-регресійний аналіз та 

розрахунок оптимального результату; дисперсійний аналіз, аналіз ризиків та 

імітаційне моделювання; екстраполяція трендів, факторний аналіз, статистична 

теорія прийняття рішень. Для оцінювання соціально-економічного розвитку 

підприємства виділені критерії та показники, що поділені на 3 складові 

(соціальну, екологічну та економічну). Досліджено, що найбільш адаптованим до 

розгляду управління соціально-економічним розвитком підприємства є 

інтегральний підхід. Запропоновано методи оцінювання загального інтегрального 

показника соціально-економічного розвитку підприємства. 

На наступному етапі управління соціально-економічним розвитком 

підприємства керівникам пропонується вибрати із найпоширеніших 

управлінських технологій саме ту, що актуальна та вчасна для даного етапу 

розвитку підприємства та мінімізує ризики. Порівняння альтернативних вигод і 

остаточний вибір управлінської технології вважаємо за необхідне здійснювати за 

допомогою PROMETEE-методу.  

 

Результати цього розділу опубліковані у роботах: [167;168;173; 

176;178;180; 183;316;318; 319] 
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Висновки до розділу 1 

 

У першому розділі «Теоретико-методичні основи управління соціально-

економічним розвитком підприємства» на основі огляду та систематизації 

наукових досліджень у сфері розвитку підприємств обґрунтовано економічну 

сутність управління соціально-економічним розвитком підприємства, розглянуто  

концептуальний підхід до управління соціально-економічним розвитком 

підприємства та досліджено науково-методичні підходи до управління соціально-

економічним розвитком. За підсумками проведеного дослідження можна зробити 

такі висновки:  

1. Запропоновано власне тлумачення соціально-економічного розвитку 

підприємства: соціально-економічний розвиток підприємства являє собою 

безперервний процес модернізації нововведень у виробничому процесі, продукції, 

послугах, управлінні організацією при ефективному використанні наявних 

фінансових, трудових, матеріальних, природних ресурсів, за умов досягнення 

сучасних стандартів соціальної відповідальності, спрямованих на задоволення 

інтересів та потреб колективу та підвищення конкурентоспроможності 

підприємства в цілому. Такий підхід до трактування категорії відрізняється від 

існуючих тим, що пропонує новий спосіб підвищення конкурентоспроможності 

підприємства через управління безперервним всебічним процесом постійного 

удосконалення діяльності. Акцент робиться на врахуванні ролі людини у 

відповідальному та, водночас, ефективному розвитку підприємства. 

2. Визначено «управління соціально-економічним розвитком 

підприємства» як процес постановки стратегічних цілей і тактичних завдань, 

ухвалення управлінських рішень і забезпечення їх виконання, організації та 

планування розвитку підприємства, мотивації, контролю й регулювання дій 

персоналу для подальшого соціально відповідального збалансованого зростання, 

удосконалення процесів і результатів діяльності підприємства. Особливість 

запропонованого підходу полягає у розширенні класичної схеми управління 

розвитком підприємства за допомогою поділу на підетапи та відповідні їм методи 

для проведення управлінських дій. 
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1. Встановлено, що управління розвитком підприємства має охоплювати 

такі етапи: вивчення зовнішнього середовища; оцінювання конкурентного стану 

підприємства; співставлення вимог макросередовища зі стратегічними цілями і 

економічним потенціалом підприємства; оцінювання соціально-економічного 

розвитку підприємства та вибір подальших напрямів модернізації; планування 

соціально-економічного розвитку та проведення заходів для його активізації 

соціально-економічного розвитку підприємства; відстеження рівнів індикаторів і 

регулювання процесу соціально-економічного розвитку. Послідовне виконання 6 

етапів управління соціально-економічним розвитком підприємства являє собою 

постійний циклічний процес довгострокового удосконалення, в якому поєднано 

найважливіші щаблі управлінського процесу. Це дозволить максимально 

відслідковувати фактори, що впливають на результати управлінської діяльності, 

та зменшити відхилення від бажаних результатів.  

2. При управлінні соціально-економічним розвитком пропонується 

використовувати запропоновану автором модель. Наукова новизна цієї моделі 

полягає в тому, що вона побудована на узагальненій схемі управління соціально-

економічним розвитком та враховує такі підсистеми підприємства: соціальна, 

економічна та екологічна. Ця модель допомогла виявити послідовність процесу 

управління за допомогою формального опису об'єкта. Використання як базового 

положення концепції збалансованого розвитку дозволило паралельно врахувати у 

єдине ціле економічний, екологічний та соціальний розвитки підприємства.  

3. Проведений аналіз досліджень вчених та практик провідних 

підприємств України та світу дозволив визначити методи, принципи та технології 

прийняття управлінських рішень, виокремити авторську систему показників 

розвитку, що у комплексі надає змогу виділити універсальні методичні прийоми 

для ефективного управління соціально-економічним розвитком підприємства:  

5.1. На окремих етапах процесу управління соціально-економічним 

розвитком підприємства повинні використовуватись певні актуальні методи 

дослідження. На першому етапі управління соціально-економічним розвитком 

підприємства необхідно використовувати такі методи, як: аналіз ринку (галузі), 

SWOT-аналіз, дискримінантний аналіз, статистична теорія прийняття рішень. На 
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другому етапі управління соціально-економічним розвитком підприємства 

проводиться безпосереднє оцінювання за допомогою таких методів: аналіз витрат 

та результатів, кореляційно-регресійний аналіз та розрахунок оптимального 

результату. Третій етап управління соціально-економічним розвитком 

підприємства повинен включати використання дисперсійного аналізу, аналізу 

ризиків та імітаційного моделювання. На четвертому етапі управління соціально-

економічним розвитком підприємства найдоцільнішим є використання таких 

методів, як:  екстраполяція трендів, факторний аналіз, статистична теорія 

прийняття рішень. 

5.2. Для аналізу рівня соціально-економічного розвитку підприємства 

запропоновано використовувати узагальнену автором із наукових досліджень та 

практик ведення бізнесу систему показників, що поділена за 3 складовими 

(соціальною, економічною та екологічною) і відповідає виділеним критеріям 

соціально-економічного розвитку підприємства. Особливістю запропонованої 

системи показників є те, що у цій враховані найбільш актуальні показники (що не 

повторюють результати один одного).  

5.3. Для оцінювання соціально-економічного розвитку підприємства 

найбільш адаптованим вважаємо інтегральний підхід, оскільки він охоплює 

декілька часткових показників. Основна ідея використання такого підходу 

полягає у відображенні багатогранної ефективності управління в цілому при 

розгляді усіх можливих показників розвитку та подальша їх інтеграція у 

синтетичний (узагальнений) показник. Тому для отримання ефективної 

результуючої оцінки запропоновано метод об’єднання показників у єдиний 

інтегральний показник.  

Отож, проведене дослідження теоретико-методологічних основ управління 

соціальним розвитком підприємства надає основу для подальшого аналізу 

соціально-економічного розвитку вітчизняних підприємств, проведення 

ефективних змін в управлінні ними та підвищення конкурентоспроможності 

економіки України в цілому. 
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РОЗДІЛ 2. 

ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ 

РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ 

 

 

2.1. Особливості соціально-економічного розвитку підприємств енергетичного 

сектору України  

 

Сучасні тенденції розвитку підприємств пов’язані із швидкими змінами на 

глобальних ринках, у технологіях, в освіті тощо. Глобальна конкуренція постійно 

здійснює тиск на інноваційну складову товарів та послуг, що пропонуються 

споживачам. У зв’язку з цим зросла і необхідність досягнення господарюючими 

суб’єктами більш стратегічно важливих результатів, аніж лише зростання чистого 

прибутку. Виникла потреба перегляду орієнтирів розвитку підприємств. Сьогодні 

для підприємств орієнтація на соціально-економічний розвиток сприяє 

досягненню успіху як на мікро-, так і на макрорівні, а також підвищенню 

конкурентоспроможності у довгостроковій перспективі.  

Діяльність підприємств залишається домінантою економічного розвитку 

країн. Їх успішне функціонування тісно пов’язане із умовами та змінами у 

навколишньому середовищі.  

Макроекономічна ситуація в Україні на сьогодні є несприятливою для 

ведення бізнесу та більше стримує, аніж стимулює соціально-економічний 

розвиток бізнесу. Характерними проявами кризової ситуації у підприємницькій 

діяльності стали падіння обсягів реалізованої продукції (особливо яскраво це 

відобразилось на добувній та переробній промисловості, водопостачанні), 

зниження капітальних інвестицій на підприємствах, зростання заборгованості, 

збільшення збиткових підприємств тощо (див. Додаток А).   

За результатами проведеного дослідження, постачання електроенергії, газу 

та пари є таким видом промисловості, динаміка обсягів реалізованої продукції 

якого характеризується зростанням. На прикладі цього сектору економіки 
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проаналізуємо соціально-економічний розвиток підприємств України. Структурна 

схема енергетичного сектору наведена у додатках (див. Додаток Б). 

Тепер, в багатьох країнах світу, в тому числі в Україні, соціально-

економічний розвиток потрібно досліджувати та покращувати у найбільш 

адаптованих до змін секторах економіки. Існування альтернативних варіантів 

проведення змін у технологічному процесі,  заінтересованість більшої частини 

стейкхолдерів у розвитку, доступність кваліфікованого персоналу, наявність 

матеріальних та фінансових ресурсів і, найголовніше, нагальна необхідність 

покращення визначають першочерговим енергетичний сектор.  

Базовою галуззю національної економіки є електроенергетика, ефективне 

функціонування якої є необхідною умовою стабілізації, структурних перетворень 

економіки країни, задоволення потреб населення та суспільного виробництва в 

електричній енергії. Від надійного і сталого функціонування галузі у значній мірі 

залежать темпи виходу України зі скрутного економічного становища та рівень 

енергетичної безпеки держави [18, с.209].  

При дослідженні сучасних умов соціально-економічного розвитку 

підприємств України важливо виокремити групи факторів, що впливають на 

діяльність українських виробників. Проаналізуємо такі групи факторів 

макроекономічного середовища функціонування підприємства: політико-правові, 

економічні, соціокультурні, науково-технічні, демографічні та екологічні.  

Для достатньо точного виміру необхідних індикаторів при аналізі 

особливостей соціально-економічного розвитку підприємств енергетичного 

сектору України, у 2015 році автором було проведено крос-секційне 

(одномоментне) опитування. Дослідження було описовим, що дозволило виявити 

та оцінити особливості соціально-економічного розвитку підприємств 

енергетичного сектору України. Вибір такого типу дослідження дав можливість 

підвищити репрезентативність вибірки та ліквідувати вплив дослідника на 

поведінку респондентів. Однак, неможливо спостерігати за змінами без 

повторного проведення анкетування; крім того, обсяг даних, що були охоплені, не 

є достатньо великим. 
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У рамках проведеного дослідження було розроблено пошукові питання та 

гіпотези (табл. 2.1), аналіз яких склав основу для вивчення особливостей 

соціально-економічного розвитку підприємств енергетичного сектору України.  

Таблиця 2.1 

Пошукові питання та гіпотези досліджуваної проблематики 

Пошукові питання Гіпотези 

1. Енергетичний сектор є одним із 

стратегічно важливих для розвитку 

України загалом. Чи пов’язаний його 

занепад із негативним впливом  політико-

правових факторів?  

 Правовий важіль є панівним для 

соціально-економічного розвитку 

підприємств України. 

 Міжнародні стандарти на сьогодні 

визначають пріоритети у розвитку. 

 Політичний бар’єр є суттєвим на 

шляху підприємств енергетичного 

сектору України до зростання рівня їх 

соціально-економічного розвитку. 

2. Чи існують альтернативи подолання 

загроз або варіанти реалізації 

можливостей покращення впливу 

економічних факторів на соціально-

економічний розвиток підприємств 

енергетичного сектору України?  

 Демонополізація та лібералізація 

ринку енергетики України, налагодження 

ефективної системи управління 

ресурсами на мікро- та макрорівнях – в 

сукупності допоможуть вивести 

енергетику із кризового стану. 

3. Чи використовуються в енергетиці 

України сучасні технології? 

 Чи дозволить наявний рівень техніки 

та технологій запроваджувати нові 

продукти, послуги. 

4. Чи зацікавлені споживачі у соціально-

економічному розвитку підприємств 

енергетичного сектору України?  

 Зростає кількість споживачів 

альтернативної енергетики в Україні 

5. Чи стала енергетика в Україні 

екологічно відповідальною?  
 Немає раціонального та ефективного 

використання матеріальних ресурсів 

Джерело: розроблено автором 

 

  Генеральна сукупність опитування включала всіх чоловіків та жінок віком 

від 18 років, які є  громадянами України  або вважають її своїм основним місцем 

проживання, незалежно від громадянства, та які знайомі з особливостями 

функціонування енергетичного сектору України. Потенційними респондентами 

стали люди віком від 18 років, які тісно пов’язані із діяльністю енергетичного 

сектору України, тобто, працівники підприємств, провідні науковці цієї сфери, 

представники громадських та профільних об’єднань та організацій, у кількості 

108 осіб. 

Вибірка респондентів була довільною, однак у результаті склалась таким 

чином: 65% опитаних – працівники підприємств енергетичного сектору України 
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(серед них 28% - керівники вищих щаблів та менеджери середньої ланки, 37% - 

інший адміністративний та виробничий персонал), 19% - провідні науковці вищих 

навчальних закладів, 16% - представники громадських та профільних об’єднань та 

організацій. Географічна структура вибірки охоплює представників із більшості 

регіонів України, а саме: м.Київ, Вінницька обл., Волинська обл., Донецька обл., 

Житомирська обл., Львівська обл., Одеська обл., Харківська обл., Херсонська 

обл., Чернівецька обл.    

У рамках опитування респондентам було запропоновано заповнити анкету, 

що наведена у Додатку З в електронному режимі  за допомогою Google-форм, та 

визначити вагомість впливу кожного із наявних факторів.  

Ми виділили 9 політико-правових факторів, що визначають умови для 

сучасного соціально-економічного розвитку підприємств енергетичного сектору в 

Україні (див. табл.2.2). Було запропоновано визначати характер впливу кожного 

фактору у такий спосіб: «-» - негативний вплив, загроза для розвитку 

підприємств, яку потрібно долати; «+» - позитивний вплив, можливість для 

розвитку підприємств, яку необхідно реалізовувати. Значення оцінки фактору 

коливаються в межах від 1 до 10 балів, де 1 – незначний вплив фактору, 10 – 

значний вплив фактору на соціально-економічний розвиток підприємств 

енергетичного сектору України. 

Таблиця 2.2 

Політико-правові фактори макроекономічного середовища підприємств 

енергетичного сектору України 

№ Фактор 
Характер 

впливу 

Оцінка 

фактору 

Альтернатива подолання 

загрози або варіант реалізації 

можливості 

1.  

Політична нестабільність; 

паливна та технологічна 

залежність енергетики від 

Російської Федерації 

– 6 
Співпраця з вітчизняними 

інвесторами та з ЄС 

2.  
Вступ України до 

Енергетичного Співтовариства 
+ 8 

Використання нових методів 

і способів досягнення 

енергетичної незалежності 

3.  

Недосконалість вітчизняного 

законодавчого регулювання 

енергетичного сектору 
– 3 

Перегляд усіх законодавчих 

актів на доцільність та 

відповідність сучасним 

вимогам 

 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


70 

Продовження табл. 2.2 

4.  
Уніфікація законодавства 

України з нормами ЄС 

+ 6 
Можливість виходу на ринки 

ЄС 

– 5 

Адаптація виробничо-

комерційної діяльності до 

стандартів і норм ЄС  

5.  

Впровадження в галузі 

сприяння розвитку 

відновлюваних джерел енергії 

Директиви 2001/77/EС 

[148;152], Директиви 

2003/30/EC [152], Директиви 

2009/28/EC [156] 

+ 6 

Стимулювання використання 

енергії з відновлюваних 

джерел, розвиток 

альтернативної енергетики 

6.  

Впровадження в галузі 

енергоефективності та 

енергозбереження Директиви 

2006/32/ЕС [156], Директиви 

2010/30/ЕU [156], Директиви 

2010/31/ЕU [153] 

+ 4 

Підвищення ефективності 

кінцевого використання енергії 

та енергетичних послуг 

– 3 

Переобладнання будівель 

для підвищення їх 

енергетичної ефективності 

7.  

Впровадження в галузі охорони 

навколишнього середовища 

Директиви 85/337/EEC [151], 

Директиви 1999/32/EC [149], 

Директиви 2001/80/EC [150], 

Директиви 79/409/EЕС [146] 

+ 7 

Встановлення граничного 

рівня викидів певних 

забруднювачів до атмосфери 

великими спалювальними 

установками 

8.  

Наявність розробленої та 

оновленої «Енергетичної 

стратегії України до 2035 року» 
– 3 

Врахувати рекомендації 

міжнародних та 

національних експертів при 

наступному розгляді  

9.  
Втрата частини активів вітро- 

та сонячної енергетики у Криму 
– 9 

Використати напрацьовані 

схеми та відновити на 

території України втрачені 

потужності 

Джерело: розроблено автором 

 

Політична нестабільність України призвела до значного скорочення 

іноземного інвестування у соціально-економічний розвиток підприємницької 

діяльності. Якщо розглядати енергетичний сектор, то останнім часом тут 

спостерігається інша тенденція – підвищення інтересу інвесторів та бажання 

допомогти Україні у досягненні енергетичної незалежності. 

У 2006 році в Європейському Союзі було засновано Енергетичне 

Співтовариство – з метою структуризації європейської електроенергетики, 

насамперед, через процеси інтегрування енергетичних комплексів країн Південно-

Східної та Східної Європи в умовах формування єдиного європейського 

енергоринку [216, с.3]. А у 2014 році, в результаті двосторонніх домовленостей, 
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розроблені критерії відповідності енергетичної політики України вимогам 

Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, які містять детальний 

опис змін та реформ в енергетичному секторі, що мають бути здійснені в Україні. 

Вступ України до Енергетичного Співтовариства допоможе знайти нові шляхи до 

досягнення енергетичної незалежності. 

Енергетичний сектор країни – економічна запорука державного 

суверенітету, елемент належного врядування, надійний базис стійкого розвитку 

конкурентної економіки та невід’ємна частина європейського енергетичного 

простору. Втрата частини енергетичних активів через анексію Криму та 

пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури внаслідок воєнних подій на 

Сході України є додатковими обтяжуючими чинниками в питанні 

енергозабезпечення країни [55]. Тому надзвичайно важливими для енергетичного 

сектору України стають: пошук шляхів ефективного довгострокового 

функціонування підприємств; раціональне використання наявних ресурсів та 

потенційних можливостей підприємств; коригування управління на відповідність 

сучасним умовам функціонування та міжнародним стандартам тощо. 

Важливим фактором, що стримує соціально-економічний розвиток 

енергетичного сектору, є недосконалість вітчизняного законодавчого 

регулювання. Застарілі норми, економічно не обґрунтовані тарифи, відсутність 

критеріїв та процедур видачі дозволів на діяльність у цій сфері негативно 

впливають на нарощення обсягу капіталу підприємств (у т.ч. людського, 

інтелектуального, соціального). Для подолання такої загрози розвитку 

енергетичного сектору України потрібна уніфікація вітчизняного законодавства із 

нормами Європейського Союзу, що дозволить підприємствам у майбутньому 

вийти на європейські ринки та сприятиме адаптації виробничо-комерційної 

діяльності до стандартів і норм ЄС. 

Згідно з визначеними критеріями розвитку енергетичного сектору [216, С.4] 

Україна зобов’язана впровадити на рівні державної політики до 2018 року такі 

директиви Європейського Союзу: 
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1. Впровадження в галузь сприяння розвитку відновлюваних 

джерел енергії: Директива 2001/77/EС, Директива 2003/30/EC, Директива 

2009/28/EC; 

2. Впровадження в галузь енергоефективності та 

енергозбереження: Директива 2006/32/ЕС, Директива 2010/30/ЕU, 

Директива 2010/31/ЕU; 

3. Впровадження в галузь охорони навколишнього середовища: 

Директива 85/337/EEC, Директива 1999/32/EC, Директива 2001/80/EC, 

Директиви 79/409/EЕС. 

Впровадження зазначених Директив дозволить покращити розроблену 

«Енергетичну стратегію України до 2035 року» запропонованими рекомендаціями 

міжнародних та національних експертів, збільшити ефективність функціонування 

енергетичного сектору в цілому. 

Таким чином, серед проаналізованих політико-правових факторів, що 

визначають умови для сучасного соціально-економічного розвитку підприємств 

енергетичного сектору в Україні, ми виокремили 6 загроз та 5 можливостей. 

У роботі виділено 13 факторів економічного середовища, що визначають 

умови для сучасного соціально-економічного розвитку підприємств 

енергетичного сектору в Україні (див. табл.2.3). Вони є найбільш актуальними, в 

наш складний швидкозмінний час для соціально-економічного розвитку 

підприємств України та були виокремлені нами як найбільш значущі для цього 

сектору економіки.  

Аналогічно до проведеного аналізу політико-правових факторів, на основі 

аналізу літературних джерел та досліджень діяльності енергетичного сектору, 

було визначено характер впливу кожного фактору: «-» - негативний вплив, 

загроза для розвитку підприємств, яку потрібно долати; «+» - позитивний вплив, 

можливість для розвитку підприємств, яку необхідно реалізовувати. Оцінка 

фактору проводилась експертним методом і значення її коливаються в межах від 1 

до 10 балів, де 1 – незначний вплив фактору, 10 – значний вплив фактору на 

соціально-економічний розвиток підприємств енергетичного сектору України. 
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Таблиця 2.3 

Економічні фактори макроекономічного середовища підприємств енергетичного 

сектору України 

№ Фактор 
Характер 

впливу 

Оцінка 

фактору 

Альтернатива подолання загрози або 

варіант реалізації можливості 

1.  

Падіння темпів 

економічного зростання, 

збільшення рівня інфляції; 

занепад банківської 

системи  

– 6 Співпраця з надійними посередниками 

2.  
Посилення валютних 

коливань 
– 4 

Продаж по передплаті чи з відстрочкою 

платежу; перехід на вітчизняні ресурси 

3.  Інтеграція з ЄС + 7 
Адаптація стандартів виробництва і 

дистрибуції до норм ЄС 

4.  

Зростання 

енергоефективності 

економіки України 

+ 9 

Скорочення кінцевого споживання 

паливно-енергетичних ресурсів у 

сільському господарстві, промисловості, 

будівництві, сфері послуг і житловому 

секторі 

5.  

Ринок електроенергетики 

України є природною 

монополією, діє за моделлю 

«єдиного покупця»  

– 3 

Впровадження чітких та прозорих 

інструментів для балансування за 

ринковими принципами – 

демонополізація та лібералізація ринку 

енергетики України 

6.  

Зростання витрат на 

електроенергію на душу 

населення 

– 3 Усунення перехресного субсидування 

7.  

Особливе оподаткування 

прибутку підприємств, що 

працюють в сфері 

відновлювальної 

енергетики 

+ 8 

Звільнення від оподаткування 80% або 

50% прибутку; на ввезення 

енергозберігаючих матеріалів, 

обладнання, устаткування та 

комплектуючих тощо 

8.  
Зелений тариф для 

виробників електроенергії 
+ 5 

Заохочення енергозбереження та розвиток 

національних енергетичних ресурсів, в 

тому числі відновлюваних джерел енергії, 

таких як вітрова та сонячна енергія 

9.  

Ліцензування в галузі 

експлуатації нових 

споруджень є компетенцією 

НКРЕ  

– 7 

Недостатня інституційна спроможність 

НКРЕ потребує заходів для її правового 

зміцнення 

10.  

Економічно 

необґрунтовані тарифи на 

енергетику, що базуються 

на методології, яка 

відірвана від вартості 

постачання та 

обслуговування мереж 

– 6 

Постійний перегляд тарифів НКРЕ 

здійснюється Міністерством енергетики 

та вугільної промисловості та Кабміном 

11.  

Державне регулювання 

процедури видачі 

дозволів, проведення 

тендерів щодо 

спорудження нових 

генеруючих потужностей 

– 4 

Впровадження прозорої процедури 

проведення тендерів, конкретних 

положень відхилення проектів 
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Продовження табл. 2.3 

12.  

Збільшення вимог до 

технічних регламентів 

щодо енергетичного 

маркування приладів  

+ 4 

Введення додаткової інформації (клас 

енергоефективності приладу; обсяг 

енергоспоживання; рівень шуму; обсяг 

споживання води та інші характеристики) 

дозволить споживачам зменшити 

споживання електроенергії 

13.  

Зростання вартості 

енергетичних ресурсів, 

збитковість видобутку, 

технологічна відсталість, 

часткова руйнація шахт та 

інфраструктури 

– 8 
Перехід на відновлювальні джерела 

енергії  

Джерело: розроблено автором 

 

Суттєвим економічним фактором соціально-економічного розвитку усіх 

підприємств в Україні стало падіння темпів економічного зростання, збільшення 

рівня інфляції. Це зменшує інвестиційну привабливість економіки країни, а отже, 

вимагає від виробників самостійного пошуку необхідних фінансових ресурсів. У 

2014-2015 рр. відбувається занепад банківської системи – посилення валютних 

коливань спричинило закриття більшості банків та підвищення процентних ставок 

на кредити, зростання вимог при отриманні кредитних ресурсів. Тому 

підприємствам у цих умовах залишається співпрацювати із надійними 

посередниками, використовуючи передплату чи відтермінування платежу; 

переходити на вітчизняні ресурси, що меншою мірою залежать від валютних 

коливань. 

Суттєвою можливістю швидкого відновлення для енергетичного сектору 

після затяжної кризи в економіці України може стати інтеграція з ЄС, що 

сприятиме адаптації стандартів виробництва і дистрибуції до норм ЄС. Це 

відобразиться і на зростанні енергоефективності економіки України, що на 

сьогодні надзвичайно необхідно. 

Загалом, ринок електроенергетики України – це ринок природної монополії, 

який відрізняється використанням перехресного субсидування [113]. Тобто, коли 

тарифи на окремі види послуг значно перевищують їх економічно обґрунтований 

рівень, тоді як тарифи на інші послуги не покривають навіть витрат на їх надання. 

У випадку ринку електроенергії тарифи для промислових споживачів значно вищі 

за ринкову ціну, а тарифи для населення не покривають навіть половини витрат. 
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Така ситуація проявляється у двосторонньому програші: промислові споживачі 

платять високу ціну за спожиту електроенергію, що знижує їх прибутки та 

збільшує вартість продукції, а населення не має стимулів до енергозбереження.  

До атомної енергетики України належать 15 енергоблоків, 13 з яких мають 

реактори ВВЕР-1000, два – ВВЕР-440 загальною встановленою потужністю 

11,835 ГВт, що складає 23,2%  від загальної встановленої потужності всіх 

електростанцій України. Щорічно на цих АЕС виробляється 75-79 млрд. кВт/год 

електроенергії [280, с.109; 64, с.10; 113; 55] . 

Теплову енергетику складають 14 теплових електростанцій, серед яких 11 

електростанцій підпорядковані Національній акціонерній компанії “Енергетична 

компанія України”, а три електростанції належать приватній компанії. На 14 

теплових електростанціях налічується 104 великих енергоблоки [81, с.8; 113; 55].  

Гідроенергетичний комплекс України складається з 9  діючих станцій, 8 з 

яких розташовані на Дніпрі, утворюючи каскад Дніпровських ГЕС, об’єднаних у 

процесі реструктуризації енергетичної галузі з 1994 р. в 

ДАГК “Дніпрогідроенерго”, на базі якої та ДАЕК “Дністрогідроенерго” шляхом їх 

злиття наказом Мінпаливенерго від 31 грудня 2003 р. № 831 була утворена ДАК 

“Укргідроенерго” [155]. Дніпровський каскад включає в себе Київську ГАЕС 

потужністю 235,5 МВт, Київську ГЕС – 392,3 МВт, Канівську ГЕС – 444 МВт, 

Кременчуцьку ГЕС – 625 МВт, Дніпродзержинську ГЕС – 352 МВт, Дніпровську 

ГЕС-2 – 890,2 МВт та Каховську ГЕС – 351 МВт. Також необхідно зазначити, що 

в Україні діє 49 малих ГЕС (МГЕС) потужністю приблизно 100 МВт, які 

виробляють до 80 млн.квт/год електроенергії за рік [280;219,с.17; 113;55].  

Ринок електроенергії в Україні побудований за моделлю «єдиного 

покупця» – генеруючі компанії виробляють електроенергію і продають її 

ДП «Енергоринок», який, у свою чергу, продає її розподільчим компаніям 

(обленерго і незалежним постачальникам). «Енергоринок» також веде облік 

електроенергії та адмініструє систему платежів, а «Укренерго» здійснює технічну 

підтримку. Далі обленерго та незалежні постачальники розподіляють 

електроенергію між роздрібними та великими промисловими споживачами [113]. 

Упровадження чітких та прозорих інструментів для балансування за ринковими 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


76 

принципами – демонополізація та лібералізація ринку енергетики України 

сприятиме налагодженню конкурентного становища на даному ринку, відповідно 

до міжнародних стандартів. 

Аналіз літературних джерел з питань дослідження особливостей та проблем 

функціонування енергетичного сектору України на сучасному етапі дозволив 

виділити певні тенденції соціально-економічного розвитку галузі. Дослідження 

енергетичного сектору України дало змогу виділити особливості вітчизняної 

моделі енергетичного сектору: 

1. Генеруючі компанії є суб’єктами господарювання переважно 

державної форми власності. Вони відповідають за безперебійне та 

безаварійне функціонування електромереж. Лінії передач високої потужності 

належать державі та виступають як природна монополія на передачу 

електроенергії.  

2. Оптова торгівля електроенергією відноситься до функціональних 

обов’язків державного підприємства «Енергоринок». 

3.  Монтажні підприємства, здебільшого приватної форми власності, 

намагаються підвищити ефективність застарілих мереж шляхом мінімізації 

втрат при перетворенні електроенергії. 

4. Основні повноваження щодо регулювання господарської діяльності на 

електроенергетичному ринку зосереджені в системі Національної комісії 

регулювання електроенергетики  України (НКРЕ [127]). 

5. За розподіл електроенергії відповідають обленерго, встановлюючи 

тарифи за нормами НКРЕ. 

Орієнтація України на енергетичну незалежність відображається на певних 

послабленнях у оподаткуванні підприємств, що працюють із відновлювальною 

енергетикою. Такі як: звільнення від оподаткування 80% або 50% прибутку; 

зменшення кількості податків при ввезенні енергозберігаючих матеріалів, 

обладнання, устаткування та комплектуючих тощо. Існує також і політика 

«зеленого тарифу», що дозволяє заохочувати виробників енергії використовувати 

відновлювані ресурси. Усе більше інноваційних проектів енергетичного сектору 
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спрямовані на розвиток альтернативної енергетики та зменшення використання 

невідновлюваних енергетичних ресурсів.  

На державному рівні запропоновано проводити обов’язкове маркування 

електричних приладів та вводити  додаткову інформацію для споживачів: клас 

енергоефективності приладу; обсяг його енергоспоживання; рівень шуму; обсяг 

споживання води, клас ефективності віджимання та інші характеристики, що 

сприятиме підвищенню відповідального відношення споживачів до кількості 

використаної електроенергії.   

Крім того, діяльність Національної комісії регулювання енергетики (НКРЕ) –

сьогодні основного органу державного регулювання енергетичного сектору 

України – потребує впровадження чітких та прозорих принців ліцензування, 

тарифоутворення, видачі патентів, проведення тендерів. Саме цей 

адміністративний важіль створює найбільше бар’єрів для подальшого соціально-

економічного розвитку енергетичного сектору України.   

Таким чином, із проаналізованих економічних факторів, що визначають 

умови для сучасного соціально-економічного розвитку підприємств 

енергетичного сектору в Україні, ми виокремили 5 можливостей та 8 загроз.  

У результаті дослідження науково-технічних факторів макроекономічного 

середовища, що визначають умови для сучасного соціально-економічного 

розвитку підприємств енергетичного сектору в Україні, ми виокремили 4 

найбільш визначальні в цілому для всіх господарюючих суб’єктів цього сектору 

(див. табл. 2.4).  

Аналогічно до проведених раніше аналізів інших факторів 

макроекономічного середовища, на основі літературних джерел та досліджень 

діяльності енергетичного сектору, було визначено характер впливу кожного 

фактору: «-» - негативний вплив, загроза для розвитку підприємств, яку потрібно 

долати; «+» - позитивний вплив, можливість для розвитку підприємств, яку 

необхідно реалізовувати.  

Оцінка фактору проводилась експертним методом і результати її 

коливаються в межах від 1 до 10 балів, де 1 – незначний вплив фактору, 10 – 
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значний вплив фактору на соціально-економічний розвиток підприємств 

енергетичного сектору України. 

Таблиця 2.4 

Науково-технічні фактори макроекономічного середовища підприємств 

енергетичного сектору України 

№ Фактор 
Характер 

впливу 

Оцінка 

фактору 

Альтернатива подолання 

загрози або варіант реалізації 

можливості 

1.  

Високі темпи впровадження 

інновацій на ринку 

альтернативної енергетики  

+ 9 

Збільшення асортименту 

оригінальних пристроїв, 

можливість підходу 

індивідуально до кожного 

замовлення  

2.  

Низький науково-технологічний 

потенціал вітчизняних 

підприємств 

– 5 

Пошук шляхів модернізації 

існуючого обладнання та 

впровадження нових 

технологій 

3.  
Існування визначених стандартів 

виробництва та збуту 
– 6 

Зміна існуючих правил 

функціонування ринку 

відповідно до міжнародних 

стандартів 

4.  

Розвиток наукових досліджень 

щодо різноманітних варіантів 

заміни невідновлювальних 

енергетичних ресурсів 

+ 7 

Використання новітніх 

напрацювань на шляху до 

досягнення енергетичної 

незалежності України 

Джерело: розроблено автором 

 

Високі темпи впровадження інновацій на ринку альтернативної енергетики 

підтверджуються щорічними дослідженнями міжнародних компаній. Так, за 

даними дослідження KPMG, найбільш привабливими напрямами відновлювальної 

енергетики експерти вважають виробництво енергії з біомаси та відходів (72%), 

зважаючи на розвиненість сировинної бази для цієї підгалузі, сонячну енергетику 

(59%) та вітроенергетику (56%) [55, c.8]. Розвиток відновлювальної енергетики 

сприятиме подоланню залежності України від імпорту невідновлювальних 

енергетичних ресурсів. 

 Проте досить низький науково-технологічний потенціал більшості 

вітчизняних підприємств призводить до сповільнення усіх процесів, що 

відбуваються у галузі. Тому, потрібно комплексно займатись пошуком шляхів 

модернізації існуючого обладнання та впровадження нових технологій. 
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Встановлені стандарти виробництва та збуту на ринку електроенергетики 

України, за даними дослідження, проведеного ЄС [216, С.4], станом на кінець 

2012 року на 54,2% відповідають рівню ЄС. Провівши спостереження, такі 

організації як «Національний екологічний центр України» [79] та «Діксі Груп» 

[141] підтвердили, що такий рівень недостатній для енергетичного сектору 

України в майбутньому. Це призведе до необґрунтованого збільшення вартості 

електроенергії для споживачів, зносу технічного обладнання, погіршення 

екологічного стану тощо.   

На сьогодні все більше шляхів соціально-економічного розвитку 

енергетичного сектору в Україні спрямовані на пошук різноманітних варіантів 

заміни невідновлювальних енергетичних ресурсів. Для цього в межах окремих 

підприємств енергетичного сектору України створюються інноваційні підрозділи, 

основним завданням яких є виробництво та самостійне просування на ринках 

нових виробів та технологій, пристосування фірми до запитів кожного окремого 

споживача. Налагоджена робота, таким чином, спрямована на виконання 

конкретних завдань, постійне підвищення творчої та виробничої віддачі 

персоналу для покращення рівня соціально-економічного розвитку підприємств 

енергетичного сектору. 

Серед соціокультурних факторів макроекономічного середовища, що 

визначають умови для сучасного соціально-економічного розвитку підприємств 

енергетичного сектору в Україні,  ми виділили такі 7 (див. табл. 2.5).  

Таблиця 2.5 

Соціокультурні  фактори макроекономічного середовища підприємств 

енергетичного сектору України 

№ Фактор 
Характер 

впливу 

Оцінка 

фактору 

Альтернатива подолання загрози або 

варіант реалізації можливості 

1.  Інформатизація суспільства + 5 

Просування інформації про 

відновлювальну енергетику через 

джерела електронної інформації 

2.  
Удосконалення засобів 

комунікацій 
+ 4 

Посилення взаємодії із зарубіжними 

посередниками, споживачами 

3.  

Небажання дотримуватись 

загальноприйнятих етичних 

норм ведення бізнесу 

– 7 

Адаптація встановлених правил 

поведінки в бізнесі до етичних 

стандартів та норм ЄС 

4.  
Збільшення екологічної 

відповідальності  
+ 9 

Перехід споживачів на новітні 

енергозберігаючі технології 
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Продовження табл. 2.5 

5.  

Робота профспілки працівників 

енергетики та електроенергетичної 

промисловості України 

(«Укрелектропрофспілка») 

+ 3 
Захист персоналу підприємств 

енергетичного сектору України 

6.  

Просування по службі чи відбір 

кандидата на певну посаду часто 

відбувається не за ознакою 

високого професіоналізму, а за 

особистою відданістю 

– 8 

Перенесення управлінського 

досвіду західних країн на 

вітчизняне інституційне 

середовище 

7.  

Недовіра населення України до 

різноманітних шляхів 

удосконалення енергетичного 

сектору 

– 6 

Водночас у всьому світі пошук 

альтернативних варіантів розвитку 

є найпотужнішим джерелом руху 

економік вперед 

Джерело: розроблено автором 

 

Характер впливу кожного фактору було визначено на основі літературних 

джерел та досліджень діяльності енергетичного сектору: «-» - негативний вплив, 

загроза для розвитку підприємств, яку потрібно долати; «+» - позитивний вплив, 

можливість для розвитку підприємств, яку необхідно реалізовувати. Оцінка 

фактору проводилась аналогічно до здійснених раніше аналізів, експертним 

методом і результати її коливаються в межах від 1 до 10 балів, де 1 – незначний 

вплив фактору, 10 – значний вплив фактору на соціально-економічний розвиток 

підприємств енергетичного сектору України. 

Удосконалення науково-технічного процесу призвело до глобальної 

інформатизації суспільства. Усе більше даних надходить через джерела 

електронної інформації, що спрощує процес комунікації із споживачами, 

посередниками. Удосконалення цієї можливості в енергетиці України дозволить 

збільшити поінформованість суспільства про рівень соціально-економічного 

розвитку підприємств сектору, налагодити взаємодію із іноземними 

стейкхолдерами, вільно та відкрито співпрацювати на ринку тощо.  

В енергетичному секторі функціонує профспілка працівників енергетики та 

електроенергетичної промисловості України («Укрелектропрофспілка» [136]), яка 

займається захистом прав персоналу підприємств у таких напрямках: економічний 

та соціальний захисти, правова робота, охорона праці та здоров’я, організаційна 

робота, фінансова діяльність, гуманітарна робота, молодіжна політика у напрямі 

розвитку спеціалістів даної сфери, міжнародна робота тощо. Діяльність цієї 
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організації спрямована на допомогу та захист персоналу підприємств 

енергетичного сектору України при проведенні змін у соціальній складовій 

соціально-економічного розвитку.   

Функціонування будь-якого сектору економіки залежить не лише від 

територіального розташування господарюючого суб’єкту та від персоналу, що там 

працює, а й від соціально-культурних особливостей людей.  

Так, наприклад, збільшення екологічної відповідальності серед населення 

країни сприятиме більш ефективному розвитку відновлювальної енергетики. У 

той же час певні культурні прояви українського менталітету ускладнюють 

соціально-економічний розвиток будь-якого підприємства: просування по службі 

чи відбір кандидата на певну посаду часто відбувається не за ознакою високого 

професіоналізму, а за особистою відданістю; небажання дотримуватись 

загальноприйнятих етичних норм ведення бізнесу; недовіра населення України до 

різноманітних шляхів удосконалення тощо. 

Таким чином, за характером впливу серед соціокультурних факторів 

макроекономічного середовища функціонування підприємств енергетичного 

сектору України, ми виділили 4 можливості та 3 загрози.  

Було проаналізовано 2 демографічних фактори макроекономічного 

середовища, що визначають умови для сучасного соціально-економічного 

розвитку підприємств енергетичного сектору в Україні (див. табл. 2.6). Характер 

впливу кожного фактору було визначено на основі літературних джерел та 

досліджень діяльності енергетичного сектору: «-» - негативний вплив, загроза для 

розвитку підприємств, яку потрібно долати; «+» - позитивний вплив, можливість 

для розвитку підприємств, яку необхідно реалізовувати. Оцінка фактору 

проводилась аналогічно до здійснених раніше аналізів експертним методом, і 

результати її коливаються в межах від 1 до 10 балів, де 1 – незначний вплив 

фактору, 10 – значний вплив фактору на соціально-економічний розвиток 

підприємств енергетичного сектору України. 
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Таблиця 2.6 

Демографічні фактори макроекономічного середовища підприємств 

енергетичного сектору України 

№ Фактор 
Характер 

впливу 

Оцінка 

фактору 

Альтернатива подолання загрози або 

варіант реалізації можливості 

1.  
Зменшення чисельності 

населення, старіння нації 
– 3 

Збільшення поінформованості 

споживачів про можливий рівень 

заощадження при модернізації 

енергетичного сектору України 

2.  

Залучення трудових 

ресурсів відповідної 

кваліфікації 

+ 8 

Співпраця із профільними 

навчальним закладами для цільового 

навчання персоналу 

Джерело: розроблено автором 

 

Зменшення чисельності населення та старіння нації пов’язане, у першу чергу, 

із негативним приростом населення та збільшенням смертності. Населення може 

не проявляти інтерес у подальшій модернізації та переході до відновлювальних 

джерел енергії. Тому потрібно максимально популяризувати вигоди від 

реорганізації енергетичного сектору.  

Позитивним демографічним фактором впливу на соціально-економічний 

розвиток підприємств стане залучення більш висококваліфікованих працівників. 

Так як пріоритет нинішніх абітурієнтів все менше спрямований на технічну 

спеціалізацію, співпраця із профільними навчальними закладами для цільового 

навчання персоналу створить власний ринок праці та позбавить енергетичні 

підприємства від нестачі працівників.  

Ще одним вагомим внеском може стати співпраця підприємств 

енергетичного сектору України із вищими навчальними закладами та науковими 

інститутами у напрямку дослідження та удосконалення новітніх альтернативних 

джерел енергії, таких як атомний реактор холодного синтезу. Це дозволить 

збільшити чисельність висококваліфікованих працівників, здійснити науково-

технічні удосконалення у діяльності підприємств сектору, збільшити екологічну 

відповідальність енергетики та її споживачів.   

Проаналізувавши 5 екологічних факторів макроекономічного середовища, 

що визначають умови для сучасного соціально-економічного розвитку 

підприємств енергетичного сектору в Україні (див. табл. 2.7), можна зробити такі 
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висновки. Характер впливу кожного фактору було визначено на основі 

літературних джерел та досліджень діяльності енергетичного сектору: «-» - 

негативний вплив, загроза для розвитку підприємств, яку потрібно долати; «+» - 

позитивний вплив, можливість для розвитку підприємств, яку необхідно 

реалізовувати. Оцінка фактору проводилась аналогічно до здійснених раніше 

аналізів експертним методом, і результати її коливаються в межах від 1 до 10 

балів, де 1 – незначний вплив фактору, 10 – значний вплив фактору на соціально-

економічний розвиток підприємств енергетичного сектору України. 

Таблиця 2.7 

Екологічні фактори макроекономічного середовища підприємств 

енергетичного сектору України 

№ Фактор 
Характер 

впливу 

Оцінка 

фактору 

Альтернатива подолання загрози або 

варіант реалізації можливості. 

1.  
Погіршення 

екологічної ситуації  
– 6 

Впровадження у виробництво 

природозберігаючих технологій 

2.  

Скорочення викидів 

забруднюючих 

речовин в атмосферу 

+ 8 

Покращення екологічного стану 

України, зменшення захворюваності 

населення 

3.  

Зменшення рівня 

фізичного 

(електромагнітного, 

радіаційного, 

теплового) впливу на 

середовище 

+ 8 

Зростає надійність і соціально-

екологічна безпека виробничих систем 

та великих технологічних утворень 

(гідротехнічних споруд, газо- і 

нафтопроводів, тунелів тощо) 

4.  

Зменшення видобутку 

та споживання 

викопних паливно-

енергетичних ресурсів 

+ 7 

Розвиток відновлюваних джерел 

енергії, збереження паливно-

енергетичних ресурсів у надрах 

України 

5.  

Дефіцит оцінки 

впливу проектів 

будівництва на 

довкілля 

– 5 
Проводити екологічну оцінку для 

проектів забудови 

Джерело: розроблено автором 

 

Погіршення загального екологічного стану викликає необхідність 

використання у виробничому процесі природозберігаючих технологій. Україна, 

на шляху до досягнення енергетичної незалежності та відповідно до стандартів 

ЄС скорочує викиди забруднюючих речовин в атмосферу, зменшує рівень 

фізичного впливу на середовище від діяльності підприємств енергетичного 

сектору. Проте дефіцит розробленої методології державної оцінки впливу 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


84 

проектів будівництва енергетики на довкілля зводить усі звіти лише на якісні 

характеристики наявного та можливого станів.  

Екологізація розвитку промисловості має забезпечувати розв’язання таких 

ключових задач: 

1. Зменшення тиску на довкілля, який здійснюють підприємства галузі; 

скорочення забруднення навколишнього середовища шкідливими 

викидами; 

2. Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу регіонів і 

територій України;  

3. Забезпечення виробництва високоякісної, безпечної для здоров’я людини 

продукції. 

З метою порівняння та зведення отриманих даних, ми пропонуємо 

виокремити вагові коефіцієнти для кожної із груп факторів (див. табл. 2.8). 

Сумарно їх величина рівна 100%. Вагові коефіцієнти були визначені нами 

експертним шляхом на основі опитування та проведених досліджень [55] 

енергетичного сектору України.  

Таблиця 2.8 

Вагові коефіцієнти для груп факторів макроекономічного середовища 

підприємств енергетичного сектору України 

№ Група факторів Ваговий коефіцієнт, у % 

1 Політико-правові 20 

2 Економічні 25 

3 Соціокультурні 15 

4 Науково-технічні 13 

5 Демографічні 12 

6 Екологічні 15 

 Загалом 100 

Джерело: розроблено автором 

 

На завершальному етапі оцінки факторів макроекономічного середовища 

функціонування підприємств енергетичного сектору України зважуємо  експертну 

оцінку на вагові коефіцієнти. Отримані результати наведені в додатках (див. 

Додаток В-Г). Отже, в цілому макроекономічне середовище для сучасного 
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соціально-економічного розвитку підприємств енергетичного сектору в Україні 

має більше можливостей, ніж загроз. 

Повноцінне управління соціально-економічним розвитком підприємства 

потребує також оцінювання конкурентного стану і потенціалу розвитку 

підприємства у галузі. Отримана інформація дозволить на наступному етапі 

виокремити та оцінити альтернативні варіанти соціально-економічного розвитку 

окремих підприємств.  

 

 

2.2. Оцінка показників соціально-економічного розвитку підприємств 

енергетичного сектору України 

 

Комплексне управління соціально-економічним розвитком підприємства 

передбачає оцінювання наявного рівня соціально-економічного розвитку 

підприємства. Використаємо запропоновану в п.1.3 систему показників, що 

відображають кількісні та якісні характеристики розвитку об’єкта управління та 

проаналізуємо соціально-економічний розвиток виділених підприємств 

енергетичного сектору України за 2010-2015  рр.  

Для подальшого аналізу сучасних характеристик соціально-економічного 

розвитку підприємств енергетичного сектору України автором обрані 10 

функціонуючих підприємств України, за такими критеріями:  

1. Обрана сукупність суб’єктів господарювання належить до підприємств 

енергетичного сектору України. Кожне з них об'єднує проектні інститути, 

інжинірингові центри, будівельно-монтажні організації. Ці підприємства 

поставляють технологічне обладнання і охоплюють весь спектр послуг: від 

проведення пошуків замовника, проектування, постачання обладнання та 

матеріалів, виконання будівельно-монтажних і пуско-налагоджувальних робіт до 

впровадження об'єктів в експлуатацію та подальшого їх сервісного 

обслуговування. 
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2. Підприємства, офіційно зареєстровані в Україні, діють відкрито та 

прозоро, надаючи усю необхідну інформацію [122; 224] згідно вимог 

законодавства. 

3. Обрані підприємства за аналізований період показували отриманий 

чистий прибуток, намагались нарощувати обсяги виробництва (про що свідчать 

результати фінансової звітності та дані на офіційних сайтах підприємств). 

4. Досліджувані підприємства заявляють про спроби часткового залучення 

альтернативних джерел енергії та плани на їх подальше повноцінне 

впровадження. 

До переліку таких підприємств увійшли: Корпорація «СОЮЗ» (код 

ЄДРПОУ 32829329, м. Харків, м. Одеса)[126]; ПАТ«ПТКІ «УКРКРАНЕНЕРГО» 

(код ЄДРПОУ 00120253, м. Харків)[132]; ПАТ «ЛьвiвОргрес» (код ЄДРПОУ 

00128504, м. Львів)[129]; ПРАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» (код ЄДРПОУ 31802573, м. 

Дніпропетровськ)[133]; ПАТ «Пiвденьзахiделектромережбуд» (код ЄДРПОУ 

00114086, м. Львів)[131]; ПАТ «Пiвдентеплоенергомонтаж» (код ЄДРПОУ 

00121146, м. Київ)[130]; ТОВ «ПЕК» (код ЄДРПОУ 36830374, м. Вінниця)[137]; 

ПрАТ «ТЕХЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23891483, м. Львів)[135]; ПрАТ «СВС-

Дніпро» (код ЄДРПОУ 00132807, м. Київ)[134]; ПАТ 

«ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ-10» (код ЄДРПОУ 00121844, м. Запоріжжя)[128]. 

Результати проведеної оцінки соціально-економічного розвитку 

підприємств представлені надалі окремо по кожному показнику за період з 2010 р. 

по 2015 р. Такий спосіб представлення дозволяє детально відстежити динаміку по 

досліджуваних об’єктів та в результаті більш повно відобразити цілісну ситуацію 

для кожного підприємства окремо.  

Проаналізуємо соціальну складову соціально-економічного розвитку 

виділеної групи підприємств енергетичного сектору України за 2010-2015 рр. 

За наявності великих обсягів роботи з інноваціями у зазначеному секторі, 

розвиток персоналу поки що не проявляється в достатній мірі. На рис. 2.1 

наведені результати розрахунків рівня професійного навчання на досліджуваних 

підприємствах у 2010-2015  рр. Цей показник набуває значення від 0 до 100% - 

чим більше значення, тим кращий соціально-економічний розвиток колективу. 
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Рис. 2.1. Динаміка рівня професійного навчання на підприємствах 

енергетичного сектору України у 2010-2015 рр., % 

Джерело: складено автором за результатами розрахунків 

 

На підставі дослідження динаміки рівня професійного навчання на 

підприємствах енергетичного сектору України за 2010-2015 рр. можна зробити 

такі висновки: підприємства намагалися підвищити рівень кваліфікації своїх 

працівників, що засвідчує збільшення чисельності персоналу, що проходив 

навчання в середньому у 2015 році порівняно з 2010 роком. Проте отримані 

результати не є достатніми для ефективного соціально-економічного розвитку.  

Найбільше про рівень кваліфікації свого персоналу турбується 

підприємство «ЛьвівОргрес» – динаміка показника характеризувалася 

зростаючою тенденцією (від 14,6% у 2010 році до 15,65% у 2015 році). Зниження 

показника у 2011-2012 роках було зумовлене зменшенням чисельності персоналу, 

що підвищував свій кваліфікаційний рівень.  

За результатами динаміки рівня кваліфікації працівників найкращу політику 

розвитку персоналу серед усіх об’єктів дослідження продемонстрували 

«Укркраненерго» (значення показника зросло з 3,8% у 2010 році до 6,9% у 

2015 році) та «ПЕК» (збільшення відсотку персоналу, що пройшов навчання з 

4,44% у 2010 році до 14,44% у 2015 році).  
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На противагу цим об’єктам дослідження, 4 з 10 аналізованих підприємств 

займаються підвищенням рівня кваліфікації персоналу лише у зв’язку з 

найбільшою необхідністю, про що свідчить зменшення рівня професійного 

навчання: ПАТ «Пiвдентеплоенергомонтаж» – з 11,76% у 2010 році до 1,89% у 

2015 році; «СВС-Дніпро» – з 17,39% у 2010 році до 13,58% у 2015 році; 

«ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ-10» – з 6,67% у 2010 році до 2,88% у 2015 році; 

«ТЕХЕНЕРГО» – з 4,6% у 2010 році до 3,81% у 2014 році (із незначним 

збільшенням до 5,05% у 2015 році.).  

Значення показника на підприємстві «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» коливається в 

межах від 5,0% до 5,6%. У 2012 році значення цього показника знизилась до 4,5% 

за рахунок зменшення чисельності персоналу підприємства, що проходив 

навчання. А тому, в середньому, динаміка рівня професійного навчання на 

підприємстві «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» характеризується відносною стабільністю. 

Чисельність працівників Корпорації «СОЮЗ» впродовж досліджуваного 

періоду збільшувалась, за рахунок збільшення обсягів замовлень та необхідності 

розширення штату. Виникла потреба у підвищенні рівня кваліфікації працівників, 

про що свідчить постійне професійне навчання персоналу. Проте, варто 

зазначити, що у 2013 році підприємство вирішило значно скоротити чисельність 

працівників, що проходять навчання – з 9 у 2012 році до 2 у 2013 році (відповідні 

значення показника: 2,9% та 0,7%).  

Керівництво ПАТ «Пiвденьзахiделектромережбуд» гірше за інших серед 

досліджуваних об’єктів дбало про підвищення кваліфікації працівників, про що 

свідчить сповільнена динаміка приросту значень показника рівня професійного 

навчання  (з 1,06% у 2010 році до 1,89% у 2015 році).  

Таким чином, у середньому з цієх виборки підприємств можна зробити 

висновок, що з 2010 по 2015 рр. значення показника професійного навчання на 

підприємствах енергетичного сектору України знаходилося на рівні 6,81%. Такий 

результат досить низький при відносно швидкому розвитку та удосконаленні 

роботи в галузі. Прагнення до розвитку енергетичного сектору України загалом 

повинно базуватись на результативнішій політиці розвитку персоналу галузі. 
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Діяльність керівників повинна бути спрямована на підвищення соціальної 

відповідальності підприємств, в першу чергу, через покращення умов праці 

працівників. Результати проведеної оцінки рівня травматизму на досліджуваних 

підприємствах у 2010-2015  рр. представлені у табл. 2.9. Цей показник набуває 

значення від 0 до 100% - чим більше значення, тим більша кількість випадків 

травматизму на підприємстві, гірший соціально-економічний розвиток колективу. 

Таблиця 2.9 

Динаміка рівня травматизму на підприємствах енергетичного сектору 

України у 2010-2015 рр., % 

№ Назва підприємства 
Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Союз 1,01   0,33   0 0 0,67   0 

2 Укркраненерго 1,52   0 0 0,89   0,77   0 

3 ПАТ Пiвденьзахiделектромережбуд 0 0 0 0 0 0 

4 ПАТ Пiвдентеплоенергомонтаж 3,92   1,96   0 2,27   0 0 

5 ПЕК 1,82 0 0 0 0 0,73 

6 СВС-Дніпро 0 0 0 2,08   0 0 

7 ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ-10 2,22   0 0,34   0,32   0 0 

8 ЛьвiвОргрес 6,63   7,46   6,08   11,79   9,89   7,39 

9 ЕНЕРГОРЕСУРСИ 3,40   2,78   0,60   0 0 0,33 

10 ТЕХЕНЕРГО 0 0 0 0,95   0 1,01 

Джерело: складено автором за результатами розрахунків 

 

Однією із проблем функціонування вітчизняних підприємств промислового 

сектору є високий рівень травматизму персоналу у процесі виробництва, що 

супроводжується низькою якістю охорони праці. Обрахований нами рівень 

травматизму на підприємствах енергетичного сектору України у 2010-2015  рр. у 

більшості отриманих значень рівний 0%. Це свідчення того, що керівники 

досліджуваних підприємств енергетичного сектору України намагаються на 

належному рівні слідкувати за охороною праці та не допускати нещасних 

випадків на виробництві. Найкращими представниками дбайливого відношення 

до персоналу, через зменшення кількості травматизму, стали: 

ПАТ «Пiвденьзахiделектромережбуд» (жодних серйозних травм за період 

дослідження); «ПЕК» (нещасний випадок із працівником, що працював на 

підприємстві за сумісництвом у 2010 році);  «СВС-Дніпро» та «ТЕХЕНЕРГО» (у 

2013 році незначні травми персоналу на виробництві). 
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Результати розрахунку рівня травматизму у Корпорації «СОЮЗ» показують, 

що підприємство зменшило кількість випадків травматизму: з 1,01% у 2010 році 

до 0,67% у 2014 році (при тому, що 2012, 2013 та 2015 рр. були без виробничих 

травм).  

Зростаюча динаміка прослідковується в отриманих значеннях показника 

рівня травматизму персоналу підприємства «ЛьвiвОргрес». На кінцевий результат 

негативно вплинуло збільшення кількості нещасних випадків на виробництві, 

спричинене застарілою технологічною базою та недостатньою увагою до охорони 

праці.  

Аналізуючи рівень травматизму персоналу «Укркраненерго», варто 

зазначити, що діяльність керівництва підприємства спрямована на зниження 

цього показника, що і зумовило зменшення отриманих значень при розрахунках: 

1,52% у 2010 році;  0,89% у 2013 році; 0,77% у 2014 році. Аналогічна ситуація і на 

таких підприємствах як: «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» (3,4% у 2010 році;  2,78% у 2011 році; 

0,6% у 2012 році; 0,33% у 2015 році), ПАТ «ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ» (3,92% 

у 2010 році;  1,96% у 2011 році; 2,27% у 2013 році) та «ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ-

10» (2,22% у 2010 році;  0,34% у 2012 році; 0,32% у 2013 році). 

Для підтвердження того, що аналізовані підприємства не лише заявляють 

про наявність дій для покращення стану здоров’я працівників, а й виділяють на ці 

потреби частину отриманого доходу, було проведено оцінювання рівня 

оздоровлення персоналу об’єктів дослідження у 2010-2015  рр. (див. рис.2.2). Цей 

показник набуває значення від 0 до 100% - чим більше значення, тим більше на 

підприємстві програм з охорони здоров’я та кращий соціально-економічний 

розвиток колективу. 
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Рис. 2.2. Динаміка рівня оздоровлення на підприємствах енергетичного 

сектору України у 2010-2015 рр., % 

Джерело: складено автором за результатами розрахунків 

 

Підсумком проведеного дослідження рівня оздоровлення на підприємствах 

енергетичного сектору України можна вважати виділення з сукупності компаній, 

керівництво яких дбає про наявність програм та заходів з охорони здоров’я 

персоналу. До таких підприємств можна віднести 

ПАТ «Пiвдентеплоенергомонтаж» та «ТЕХЕНЕРГО». Про це свідчить відсоткове 

відношення чисельності працівників, що отримували допомогу на оздоровлення 

(значення показника коливаються в межах від 13,3% до 22,0%).  

На інших об’єктах дослідження намагалися весь час підтримувати 

різноманітні програми оздоровлення свого персоналу та дбати про належний 

рівень техніки безпеки, що зумовлено значними ризиками виробничої діяльності. 

Проте відсоткове відношення чисельності працівників, що отримували допомогу 

на оздоровлення, складає менше 10%: 
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 ПАТ «Пiвденьзахiделектромережбуд» – за розглянутий період значення 

показника варіювалося в межах 6% (6,0% у 2010 році, 6,7% у 2011 році, 5,6% у 

2012 році, 6,0% у 2013 році, 6,1% у 2014 році, 6,1% у 2015 році); 

 «ЛьвiвОргрес» – значення показника зросло з 5,0% у 2010 році до 7,8% у 

2015 році. Такі зміни спричинені реакцією керівництва на зростання рівня 

травматизму на підприємстві; 

  «СВС-Дніпро» – значення показника знизилось з 8,7% у 2010 році до 4,4% 

у 2011 році, що було викликано зменшенням фінансових можливостей 

підприємства. Після того як відбулось переоснащення підприємства, 

спостерігається і покращення рівня оздоровлення: 5,4% у 2012 році, 7,9% у 2013 

році; 8,1% у 2014 році. У зв’язку із поганим фінансовим становищем на 

підприємстві у 2015 році значення показника знизилось до 6,0%;  

 «ПЕК» – за розглянутий період значення показника знизилось майже у 2 

рази: з 9,1% у 2010 році до 4,4% у 2015 році, що було спричинено зменшенням 

виплат на оздоровлення персоналу. Така ж негативна тенденція прослідковується 

і на «ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ-10» – 8,9% у 2010 році, 8,7% у 2011 році, 6,1% 

у 2012 році, 6,0% у 2013 році, 6,0% у 2014 році, 3,8% у 2015 році та 

«Укркраненерго» – значення показника коливалося в межах від 2,3% у 2010 році 

до 1,7% у 2015 році; 

  «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» – за аналізований період у динаміці показника 

спостерігалася зростаюча тенденція (4,0% у 2010 році, 4,3% у 2011 році, 4,2% у 

2012 році, 5,0% у 2013 році, 6,6% у 2014 році, 7,3% у 2015 році);   

 Корпорація «СОЮЗ» – за розглянутий період значення показника 

варіювалося з 3,4% у 2010 році до 2,6% у 2015 році. 

Зміст соціальної складової соціально-економічного розвитку підприємства 

проявляється не лише у створенні гідних та нешкідливих умов праці. 

Характерним для соціально-економічного розвитку підприємства є надання 

співробітникам рівних можливостей та справедливе оцінювання внеску кожного в 

ефективність діяльності. Тому був проведений аналіз ефективності витрат на 

заробітну плату на об’єктах дослідження, що дозволяє зробити такі висновки 
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(див. рис.2.3). Такий показник повинен зростати; набуває значення від 0 до 100%; 

рекомендоване значення не менше 10%. 

 

Рис. 2.3. Динаміка ефективності витрат на заробітну плату на підприємствах 

енергетичного сектору України за 2010-2015 рр., % 

Джерело: складено автором за результатами розрахунків 

 

Серед об’єктів дослідження прослідковується зростаюча динаміка значень 

показника ефективності витрат на заробітну плату на підприємствах 

«ТЕХЕНЕРГО» (з 6,15% у 2010 році до 11,70% у 2015 році) та «СВС-Дніпро» (з 

8,4% у 2010 році до 13,32% у 2014 році). Підвищення ефективності витрат на 

заробітну плату призводить до зростання інтенсивності праці на цих 

підприємствах. 

Результати дослідження показали, що на більшості підприємств 

ефективність витрат на заробітну плату протягом аналізованого періоду 

залишалася приблизно на одному рівні: «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» (з 12,64% у 2010 

році до 11,68% у 2015 році), «ЛьвiвОргрес» (з 6,85% у 2010 році до 7,22% у 2015 

році), «Пiвдентеплоенергомонтаж» (з 4,89% у 2010 році до 5,70% у 2015 році), 

ПАТ «Пiвденьзахiделектромережбуд» (з 3,23% у 2010 році до 4,78% у 2015 році), 
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«Укркраненерго» (з 6,60% у 2010 році до 4,87% у 2015 році). Ці підприємства 

належним чином дбають про своїх працівників, проте їх облікова політика у сфері 

формування та розподілення заробітної плати в основному не переглядається 

незважаючи на швидкоплинні зміни, що впливають на діяльність підприємства. 

Ефективність витрат Корпорації «СОЮЗ» на заробітну плату зменшилася з 

7,24% у 2010 році до 2,37% у 2015 році, що свідчить про зменшення 

зарплатоємності продукції. Така ж ситуація і на «ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ-

10» (відбулося зменшення показника з 9,02% у 2010 році до 5,91% у 2015 році) та 

«ПЕК» (динаміка показника має негативну тенденцію – зменшення з 3,12 у 2010 

році до 2,51 у 2015 році). Потрібно зазначити, що головними причинами, які 

спричинили таке зменшення, є: погіршення політичного та економічного стану в 

країні; зменшення заробітної плати в цілому на підприємствах; специфіка галузі – 

кінцевий результат діяльності не стільки залежить від кількості витраченої праці, 

як від якості запропонованих та прийнятих рішень. 

Демократичне функціонування у сфері розвитку персоналу пов’язано також 

із необхідністю посилення стимулюючої функції заробітної плати, підвищення її 

гнучкості, об'єктивності оцінки досягнень співробітників підприємства і 

співвідношень в оплаті різних категорій працівників. 

На рис. 2.4 наведені результати розрахунків рівня преміювання персоналу 

на досліджуваних підприємствах у 2010-2015  рр. При оцінюванні ефективності 

існуючої системи преміювання і для обґрунтування розмірів премії враховують, 

що система преміювання не здатна виконувати свого стимулюючого призначення, 

якщо премії занадто малі (менше 10% тарифної ставки або посадового окладу). 

Тому рекомендоване значення для цього показника – більше 10%.  
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Рис. 2.4. Динаміка показника преміювання персоналу на підприємствах 

енергетичного сектору України у 2010-2015 рр., % 

Джерело: складено автором за результатами розрахунків 

 

Аналіз рівня преміювання персоналу на об’єктах дослідження показав, що 

частка премій від виплаченої заробітної плати, в основному (на таких 

підприємствах, як: «ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ-10», Корпорація «СОЮЗ», 

«ЛьвiвОргрес», ПАТ «Пiвденьзахiделектромережбуд», «ТЕХЕНЕРГО», 

«Укркраненерго», «ПЕК») була менше 10% (рекомендоване значення для 

мінімального мотиваційного ефекту). Тому розроблена система преміювання 

персоналу на зазначених підприємствах не здатна повною мірою виконувати своє 

стимулююче призначення.   

За розглянутий період у підприємства «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» частка премій 

від виплаченої заробітної плати характеризувалася відносною стабільністю і 

коливалася в межах 10%: максимального значення було досягнуто  у 2010 році – 

10,97%, мінімального у 2012 році – 8,98%. Аналогічна ситуація спостерігалася і 

на підприємстві «СВС-Дніпро», із відносною стабільністю значення показника 

преміювання на рівні 12%: 11,68% у 2010 році, 11,86% у 2011 році, 11,86% у 2012 

році, 11,93% у 2013 році, 13,03% у 2014 році, 14,48% у 2015 році. Стрімка 
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зростаюча динаміка рівня преміювання персоналу за розглянутий період 

характерна лише для ПАТ «Пiвдентеплоенергомонтаж». Підприємство 

мотивувало свій персонал, збільшуючи рівень преміювання з 8,87% у 2010 році до 

18,14% у 2015 році.  

В умовах жорстокої конкуренції та обмежених ресурсів розкриття 

інформації про компанію у нефінансовій звітності стає тією додатковою 

конкурентною перевагою, що дозволяє вести діалог зі стейкхолдерами на рівні, 

який забезпечує компанії довгостроковий успіх, успіх у «стратегічному вимірі». 

[33]. Відповідальні компанії все більше дбають про сприятливий рівень 

соціально-психологічного клімату, широко залучають працівників до участі у 

діяльності організації, запроваджують принципи корпоративної етики та культури 

як вагомі чинники соціально-економічного розвитку підприємства.  

Для узагальненої характеристики соціально-психологічного клімату на 

досліджуваних підприємствах у 2010-2015  рр. здійснено аналіз рівня 

корпоративної культури (див. рис. 2.5). Цей показник набуває значення від 0 до 1 

- чим більше значення, тим краще для соціально-економічного розвитку 

підприємства. 

 

Рис. 2.5. Динаміка рівня корпоративної культури на підприємствах 

енергетичного сектору України у 2010-2015 рр. 

Джерело: складено автором за результатами розрахунків 
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За результатами проведеного аналізу стану та динаміки рівня корпоративної 

культури на аналізованих підприємствах енергетичного сектору України за 2010-

2015  рр. можна зробити такі висновки. Найкращу практику відповідального 

ставлення до персоналу через регулювання невидимих елементів розвитку (таких, 

як: місія, основна мета діяльності, стратегія розвитку, базові принципи щоденної 

роботи, цінності та корпоративні свята підприємства) продемонстрували 

керівники Корпорації «СОЮЗ» та «ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ-10».   

Корпорація «СОЮЗ» належним чином дбає про своїх працівників – рівень 

корпоративної культури підприємства достатньо високий. У 2014 році значення 

показника зменшилось з 0,74 до 0,68, що пов’язано із зміною критеріїв успіху 

керівництва підприємства. Після визнання у 2013 році Холдингу «СОЮЗ» одним 

із найбільших підприємств світу, Корпорація «СОЮЗ» (що входить до структури 

Холдингу) почала переорієнтовуватись на інші стратегічні напрями – керівна 

структура вимагала швидкого отримання лідерства на ринку через випередження 

конкурентів, а не відповідального господарювання. Це і вплинуло негативно на 

кінцеве значення показника.  

Керівництво «ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ-10» активно проводить 

роз’яснювальні роботи та організовує на підприємстві заходи для покращення 

ділової етики та поведінки, норм і правил зовнішнього вигляду, що підтвердило 

стабільне значення рівня корпоративної культури на рівні 0,79. 

Стосовно динаміки показника інших підприємств, варто зазначити, що їх 

рівень значно відрізняється від лідерів галузі за результатами рівня корпоративної 

культури і майже не змінюється. Керівництву решти об’єктів дослідження 

пропонуємо звернути увагу на такі напрями удосконалення соціально-

психологічного клімату:  

1) перш за все необхідно: 

- проводити зустрічі керівництва з найманими працівниками; 

- створювати кращий моральний клімат на підприємстві; зберігати цінності 

колективного духу; більше демонструвати турботу про працівників; 

- зробити більш відчутним визнання заслуг найманих працівників; 

2) крім того, необхідно також: 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


98 

- удосконалити нормативну базу з корпоративної культури: Кодекс 

корпоративної культури, Кодекс ділової поведінки співробітників, Кодекс 

взаємин з клієнтами та діловими партнерами. 

- проводити роз’яснювальні роботи з навчання трудового колективу основам 

корпоративної культури, зокрема нормам і правилам ділової етики та поведінки; 

нормам і правилам зовнішнього вигляду.  

Завершальним пунктом оцінювання соціальної складової соціально-

економічного розвитку підприємства став аналіз рівня відкритості і активності 

об’єктів дослідження енергетичного сектору України у сфері корпоративної 

соціальної відповідальності.  

Важливою характеристикою соціально-економічного розвитку підприємств  

енергетичного сектору України є позитивні зрушення у взаємовідносинах 

підприємства зі стейкхолдерами. Таку тенденцію можна відстежити за 

результатами аналізу розрахованого нами індексу корпоративної соціальної 

відповідальності на досліджуваних підприємствах у 2010-2015  рр. (див. рис.2.6). 

Цей показник може набувати значень у межах від 0 до 1 – чим більше отримане 

значення, тим вищий рівень відкритості, прозорості та відповідальності ведення 

бізнесу. Загалом по Україні кількість підприємств, що відкрито заявляють про 

свою корпоративну соціальну відповідальність (згідно встановлених міжнародних 

стандартів), ледве досягає 100.  

Проведене дослідження засвідчує більш низький рівень соціальної 

відповідальності на об’єктах аналізу. Найкращі результати показало ПАТ 

«ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ-10» із значенням індексу 0,393; ПАТ 

«ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ» - 0,366; «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»  - 0,278 та 

«СВС-Дніпро» – 0,403; «Укркраненерго» - 0,287. Найгірші результати виявилися 

у «ПЕК» - 0,249 та «ТЕХЕНЕРГО» - 0,218.  
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Рис. 2.6. Індекс корпоративної соціальної відповідальності на підприємствах 

енергетичного сектору України за 2010-2015 рр. 

Джерело: складено автором за результатами розрахунків 

 

Основною проблемою вітчизняних підприємств є те, що у більшості 

випадків корпоративна соціальна відповідальність носить досить формальний 

характер і обмежується лише певними необхідними атрибутами. Цей факт 

відобразився і на результатах розрахованого індексу корпоративної соціальної 

відповідальності ще декількох підприємств. Так Корпорація «СОЮЗ» зменшує 

відкритість своєї діяльності, що проявляється у скороченні наданої інформації по 

основним напрямам КСВ. І в результаті відбувається зменшення індексу КСВ з 

0,3325 у 2010 році до 0,318 у 2015 році.  

Для ПАТ «Пiвденьзахiделектромережбуд» характерне середнє значення 

рівня КСВ (приблизно 0,348). Підприємство намагається забезпечувати нормальні 

(не шкідливі для здоров’я) умови праці. Проте для задоволення соціальних потреб 

працівників цього замало. На підприємстві немає належного рівня мотивації 

працівників; можливості підвищувати свої кваліфікаційні навички, вміння та 

здібності; можливості покращити свій стан здоров’я за рахунок підприємства, що 
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і було підтверджено динамікою значень усіх попередніх показників соціальної 

складової соціально-економічного розвитку.     

Керівникам «ТЕХЕНЕРГО», «ПЕК» та «ЛьвiвОргрес» потрібно звернути 

більше уваги на  навчання персоналу, взаємодію із стейкхолдерами, розкриття 

інформації про свою діяльність, етичну поведінку, удосконалення відносин із 

споживачами.  

Отже, важливим елементом та головним джерелом соціально-економічного 

розвитку підприємств є люди, їх майстерність, освіта, підготовка, мотивація 

діяльності. Існує залежність між конкурентоспроможністю національної 

економіки, рівнем добробуту населення та якістю трудового потенціалу 

персоналу підприємств країни. Адже саме персонал підприємства визначає 

придатність обладнання та технології, встановлює перелік функцій та перелік 

завдань, обов’язкових для виконання, пристосовує під загрози сильні сторони та 

можливості організацій. Тому значення та врахування ролі людини є центральним 

і головним елементом у будь-якій системі управління, а особливо для 

забезпечення соціально-економічного розвитку підприємств.  

Значну роль у розвитку таких негативних тенденцій відіграє нерозуміння 

представниками бізнесу тих потенційних переваг, які надає соціально-

відповідальна поведінка компанії на ринку. Порівняно стійка тенденція до 

розширення практики запровадження стандартів соціально-відповідального 

бізнесу в українському підприємницькому середовищі може бути зведена до 

простої формальності, якщо не буде відповідним чином підкріплена аналізом 

ефективності заходів КСВ, оскільки стратегія соціальної відповідальності, як і 

будь-яка інша діяльність підприємства має бути насамперед економічно вигідною 

та доцільною як з позиції інтересів бізнесу, так і суспільних запитів [103, с.5].     

Для виявлення впливу аналізованих підприємств на рівень добробуту та 

розвитку працівників і суспільства в цілому, пропонуємо визначити ефективність 

соціальних інвестицій на підприємствах, де проводилися дослідження у 2010-2015  

рр. (див. рис.2.7). Цей показник може набувати значень у межах від 0 до 100% – 

чим більше отримане значення, тим краще – більша ефективність соціальних 

інвестицій на підприємстві.  
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Рис. 2.7. Динаміка ефективності соціальних інвестицій на підприємствах 

енергетичного сектору України у 2010-2015 рр.,% 

Джерело: складено автором за результатами розрахунків 

 

Результати ефективності соціальних інвестицій дали змогу зробити такі 

висновки. У середньому в галузі приріст прибутку на 1 інвестовану грошову 

одиницю складає 1,5%. Проте на ПАТ «ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ» у 

2014 році значення показника досягло 4,75% за рахунок збільшення програм 

розвитку персоналу. Аналогічна ситуація спостерігалась і на «ТЕХЕНЕРГО» у 

2011 та 2012 роках (4,802% та 5,577% відповідно). Керівництву ПАТ 

«Пiвденьзахiделектромережбуд», «Укркраненерго» та «ЛьвiвОргрес» потрібно 

більше уваги приділяти соціальному інвестуванню – коефіцієнт співвідношення 

загального обсягу прибутку та соціальних інвестицій за аналізований період був 

менше 0,5%.   

На наступному етапі буде аналіз економічної складової соціально-

економічного розвитку підприємств енергетичного сектору України за 2010-

2015 рр. Ключовою характеристикою сучасного соціального економічного 

розвитку підприємства є застаріла техніко-технологічна база промисловості, що 

знижує рівень оснащеності праці персоналу. За даними Інституту економічних 
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досліджень та політичних консультацій [55], у 1980‐90‐х роках було введено 14,9 

ГВт потужностей, у 1990‐2000 – лише 1,2 ГВт, а у 2000‐2014 – 3,0 ГВт. 

Відповідно, у 2014 році відсоток блоків ТЕС віком більше 40 років дорівнював 

38%, у той час як в ЄС цей показник – 22%. Тому необхідно детально розглянути 

та проаналізувати ефективність використання усіх наявних ресурсів на 

підприємствах енергетичного сектору України.  

Аналіз динаміки показника капіталоємності дозволяє зробити такі висновки 

(див. рис.2.8). Цей показник набуває додатніх значень; повинен зростати; 

рекомендоване значення не менше 5 (за даними [30]). 

 

Рис. 2.8. Динаміка показника капіталоємності на підприємствах 

енергетичного сектору України у 2010-2015 рр. 

Джерело: складено автором за результатами розрахунків 

 

 У Корпорації «СОЮЗ» такий показник загалом за аналізований період 

знизився у 2 рази, що показує виникнення проблем з ефективністю використання 

підприємством усіх наявних ресурсів, незалежно від джерел їхнього залучення, 

порівняно зі станом на початок періоду. Загалом  з 2010 по 2015 роки значення 

цього показника було у межах від 1,82 до 8,48. У 2012 році такий показник набув 

найнижчого значення – 1,82, що пов’язано із нестачею потрібного обладнання та 
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матеріалів для виконання замовленого виду робіт (у 2013-2015 рр. керівництво 

намагалось на більш якісному, новітньому рівні оснастити підприємство, про що 

свідчить позитивна динаміка показника – 2,25 та 3,93 відповідно). 

 Підприємство «Укркраненерго», серед досліджуваних об’єктів, 

продемонструвало одні з найменших значень показника капіталоємності (0,93 у 

2010 році; 0,828 у 2011 році; 0,51 у 2012 році; 0,529 у 2013 році; 0,648 у 2014 році; 

0,635 у 2015 році). Такі результати обумовлені негативними зовнішніми умовами 

господарювання та внутрішнім станом системи управління підприємством, що не 

змогла збалансувати наявні ресурси для оптимальної роботи. Такі ж проблеми 

відобразилися і на низькому значенні показника на підприємстві «ПЕК». Однак 

зростаюча динаміка (з 0,049 у 2010 році до 0,187 у 2015 році) дає надії для пошуку 

альтернативних варіантів виходу підприємства із стану кризи. 

 ПАТ «Пiвденьзахiделектромережбуд» – результуюче значення 

коливалося в межах від 1,18 у 2010 році до 2,038 у 2015 році. Зміни у показнику 

капіталоємності кардинально відобразилися лише у 2012 році (2,935) за рахунок 

зростання середньорічного обсягу основних засобів – відбулося технічне 

переоснащення підприємства. Така ж тенденція до зростання значення показника 

спостерігалася на таких підприємствах як: «Пiвдентеплоенергомонтаж» – з 2,361 

у 2010 році до 6,437 у 2015 році та «СВС-Дніпро» – з 4,85 у 2010 році до 14,521у 

2015 році. 

 Керівництву компаній «ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ-10» та 

«ЛьвiвОргрес» вдалося за аналізований період утримати рівень оснащеності 

праці. Підприємство «ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ-10» підтримувало значення 

на рівні майже 1,5 (від 1,281 у 2010 році до 1,285 у 2014 році), що у 3 рази менше 

за рівень показника капіталоємності на підприємстві «ЛьвiвОргрес» - майже 5,5 

(від 3,281 у 2010 році до 5,208 у 2014 році). 

 Для значення показника капіталоємності на підприємстві 

«ЕНЕРГОРЕСУРСИ» характерні негативні зрушення – на фоні стрімкого 

зростання отриманого доходу компанією спостерігалося повільне скорочення 

матеріально-ресурсної бази. Аналогічна ситуація спостерігалася і на 

«ТЕХЕНЕРГО» - значення показника коливалося в межах від 2,097 до 4,397. У 
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2012 та 2013 роках зростання показника до 4,843 та 5,829, відповідно, спричинені 

більшою кількістю залучених оборотних засобів до виробничого процесу. 

Провідні вітчизняні компанії при дослідженні розвитку підприємства 

завжди враховували ефективність його діяльності. Ми поділяємо думку багатьох 

експертів і керівників бізнесу про те, що ефективність діяльності персоналу при 

визначенні соціально-економічного розвитку підприємства повинна бути 

визначена через продуктивність праці персоналу.  

Аналіз продуктивності праці персоналу дозволяє зробити такі висновки 

(див. табл. 2.10). Цей показник додатній; повинен зростати; вимірюється в 

людино-годинах.  

Таблиця 2.10 

Динаміка продуктивності праці персоналу підприємств енергетичного сектору 

України у 2010-2015 рр., людино-годин. 

№ Назва підприємства 
Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Союз 2523,61 4084,5 12915,3 11864,9 6052,0 7 550,4  

2 Укркраненерго 264,22 383,01 583,63 582,47 674,63  523,08   

3 ПАТ Пiвденьзахiделектромережбуд 112,78 129,32 100,80 165,22 151,36  213,05   

4 ПАТ Пiвдентеплоенергомонтаж 230,61 135,18 189,93 222,57 206,17  180,62   

5 ПЕК 504,49 171,11 336,25 683,50 261,84  237,47   

6 СВС-Дніпро 2145,24 1998,5 1285,04 1013,08 794,84  842,62   

7 ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ-10 160,544 206,87 139,65 127,09 155,95  145,31   

8 ЛьвiвОргрес 134,60 114,82 90,59 117,06 116,83  110,75   

9 ЕНЕРГОРЕСУРСИ 139,73 181,22 215,71 188,75 198,72  139,25   

10 ТЕХЕНЕРГО 348,38 634,40 736,86 509,63 868,99  766,75   

Джерело: складено автором за результатами розрахунків 

 

На підставі дослідження динаміки продуктивності праці персоналу на 

підприємствах енергетичного сектору України за 2010-2015 рр. можна зробити 

такі висновки. Загалом, спостерігається тенденція до збільшення продуктивності 

праці персоналу на підприємствах енергетичного сектору України. Це зумовлено 

впровадженням удосконалених технологій, модернізацією діючого обладнання 

для зменшення негативного впливу від виробничого процесу. Підвищення 

значення показника продуктивності праці залежить і від соціально-економічних 

показників, які пов’язані із кваліфікацією й освітою персоналу, умовами праці, 
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застосуванням оптимальних режимів праці та відпочинку, психологічним 

кліматом у колективі, підвищенням творчої активності працівників.  

Значний вплив на збільшення продуктивності праці спостерігається на 

підприємствах, що намагаються максимально використовувати наявні потужності 

та скорочувати втрати робочого часу: Корпорація «Союз» (значення варіювалось з 

2 523,62 людино-годин у 2010 році до 12 915,33 людино-годин у 2012 році); 

«Укркраненерго» (значення варіювалось з 264,22 людино-годин у 2010 році до 

674,63 людино/годин у 2014 році); «ТЕХЕНЕРГО» (значення варіювалось з 348,38 

людино/годин у 2010 році до 868,99 людино-годин у 2014 році). 

Підвищення значення показника продуктивності праці створює умови для 

зростання заробітної плати персоналу, і, навпаки, збільшення заробітної плати 

стимулює до зростання продуктивність праці персоналу до зростання. Це 

наглядно відобразилося на динаміці значень показника продуктивності праці на 

підприємствах: ПАТ «Пiвденьзахiделектромережбуд» (значення показника зросло 

з 112,78 людино-годин у 2010 році до 213,05 людино-годин у 2015 році) та «ПЕК» 

(значення показника зменшилось з 504,49 людино-годин у 2010 році до 237,47 

людино-годин у 2015 році).  

Проблема справедливого оцінювання ефективності діяльності персоналу 

поряд із зростаючою соціальною диференціацією в суспільстві виступають 

одними із основних важелів економічної складової соціально-економічного 

розвитку вітчизняних підприємств. Аналіз співвідношення мінімальної до 

максимальної заробітної плати на підприємствах енергетичного сектору України 

дозволяє зробити такі висновки (див. рис.2.9). Такий показник набуває додатніх 

значень; повинен зростати; рекомендовані межі [10%~30%]. 
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Рис. 2.9. Динаміка відношення мінімальної до максимальної заробітної 

плати на підприємствах енергетичного сектору України у 2010-2015 рр. 

Джерело: складено автором за результатами розрахунків 

 

Керівництво підприємства ПАТ «Пiвденьзахiделектромережбуд» достатньо 

активно використовує мотиваційний механізм, покращує умови праці персоналу 

підприємства, дбає про стан здоров’я своїх працівників, встановлює для них 

конкурентоспроможний на ринку рівень заробітної плати. Така політика 

підприємства спостерігається і у зростаючій динаміці співвідношення 

мінімального та максимального значень виплаченої заробітної плати – значення 

зросло з 17,3% у 2010 році до 19,06% у 2015 році. 

Динаміка відношення мінімальної до максимальної заробітної плати на 

підприємстві «ЛьвiвОргрес» за 2010-2015  рр. варіювалась в межах від 6,42% до 

15,91%, що свідчить про значні дії підприємства у напрямку зменшення 

соціальної нерівності.  

Решта об’єктів дослідження підтримували співвідношення мінімальної до 

максимальної заробітної плати на підприємствах в межах інтервалу від 4,39% до 

8,75%, що сприяло можливому виникненню дискримінації в оплаті праці. Така 

диференціація заробітної плати має негативні сторони: зростають суперечності в 
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процесі виробництва між окремими соціальними групами і наростає соціальна 

напруженість усередині виробничих колективів. Негативні наслідки посилюються 

і тим, що така диференціація не має прямого відношення до відмінностей в 

ефективності праці та виробництва. 

Світовий досвід ведення бізнесу орієнтує вітчизняні підприємства на 

врахування споживачів одними із провідних стейкхолдерів. Найбільш сприятливі 

умови для соціально-економічного розвитку підприємства будуть створені на 

макрорівні лише при повноцінному задоволенні потреб споживачів. По 

відношенню до більшості ринків саме цей фактор стає вирішальним при 

визначенні конкурентоспроможності компаній в умовах різного матеріально-

технічного постачання, соціального та фінансового потенціалів.   

Аналіз задоволення потреб споживачів об’єктів дослідження дозволяє 

зробити такі висновки (див. рис. 2.10). Даний показник зважений; повинен 

зростати; рекомендовані межі [0,6~0,8]. Розраховувався на основі рейтингової 

оцінки в балах продукції та наданих послуг підприємствами, у порівнянні із 

можливими значеннями для показника підприємства-еталона та зводився до меж 

від 0 до 1.  

 

Рис. 2.10. Середнє значення показника задоволення потреб споживачів на 

підприємствах енергетичного сектору України у 2010-2015 рр. 

Джерело: складено автором за результатами розрахунків 
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Найкращі результати розрахованого показника задоволення потреб 

споживачів характерні лише для 2 із 10 аналізованих підприємств: Корпорації 

«Союз» та ПАТ «Пiвдентеплоенергомонтаж». Решта підприємств енергетичного 

сектору України лише на 45% задовольняє потреби споживачів своїх регіонів.  

Корпорація «СОЮЗ» займається постійним моніторингом енергетичних 

ринків України та світу, вивченням потреб споживачів, про що свідчить значення 

індексу задоволення потреб споживачів (0,6 – у 2010-2011 рр.; 0,687 – у 2012р.; 

0,85 – у 2013-2015рр.). Потрібно відзначити, що у 2013 році Холдинг «СОЮЗ», до 

складу якого входить Корпорація «СОЮЗ», ввійшов до ТОП-225 найбільших 

міжнародних інжинірингових (проектних) компаній, за даними щорічного огляду 

«Top 225 International Design Firms» [240]. Даний факт суттєво відобразився на 

лояльності та зацікавленості споживачів підприємств Холдингу (підприємства 

працюють у форматі В2В, особливістю якого є значна залежність від репутації 

компанії). 

ПАТ «Пiвдентеплоенергомонтаж» пропонує своїм клієнтам повний 

комплекс послуг з інжинірингу, інвестиційного супроводу, будівництва та 

введення в експлуатацію енергетичних і промислових об’єктів. Перевагою даного 

підприємства є повний спектр необхідних споживачеві послуг належної якості. За 

роки діяльності було введено в експлуатацію понад 37 млн. кВт 

енергопотужностей, у тому числі в Україні 32 млн. кВт, що становить 57 % 

встановленої потужності енергосистеми країни. Підприємство проводило 

моніторинг енергетичних ринків світу, що дозволило змонтувати обладнання на 

електростанціях республік Молдова, Білорусь, Російської Федерації, Вірменії та 

ін. 

Отже, особливу роль в процесі досягнення належного рівня соціально-

економічного розвитку підприємства виконує економічна складова. Вона 

враховує економічний потенціал компаній із соціальним наголосом. Як свідчить 

практика багатьох країн світу, досягнення більш ефективних результатів у 

реформуванні підприємств, секторів та економіки в цілому можливе лише при 

розширенні підходів до розуміння фінансових показників із зростанням значення 

людини.  
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Важливим критерієм соціально-економічного розвитку для підприємств 

енергетичного сектору України виступає зважене управління наявними 

ресурсами. Здатність підприємства забезпечити свої короткострокові зобов’язання 

із наявних оборотних коштів надає найбільш загальну оцінку ліквідності активів, 

що виступає одним із показників платоспроможності підприємства.  

Зобов’язання підприємства погашаються за рахунок поточних активів, тому 

для забезпечення нормального рівня ліквідності необхідно, щоб вартість 

поточних активів перевищувала суму поточних зобов’язань. Нормальним 

значенням даного коефіцієнта вважається 1,5-2,5 [230]. Аналіз загального 

коефіцієнта ліквідності об’єктів дослідження дозволяє зробити такі висновки 

(див. рис. 2.11). 

 

 

Рис. 2.11. Динаміка коефіцієнта ліквідності (загального) на підприємствах 

енергетичного сектору України у 2010-2015 рр. 

Джерело: складено автором за результатами розрахунків 

 

Проведене дослідження показало, що підприємства енергетичного сектору 

України у 2010-15 роках не здатні безперешкодно перетворити наявні активи в 
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кошти платежу на погашення кредиторської заборгованості. Загалом це є 

підтвердженням скрутного становища із фінансовим забезпеченням аналізованих 

підприємств.  

На підприємстві «ТЕХЕНЕРГО» найбільш правильно розподілені активи та 

залучені необхідні поточні зобов’язання. Про це свідчить отриманий рівень 

коефіцієнту загальної ліквідності: майже 1 з 2010 по 2013 рр.; 1,88 у 2014 році; 

2,46 у 2015 році. Значення аналізованого показника на підприємстві 

«Укркраненерго» коливалось в межах 4,5 з 2010 по 2015 рр. Такий рівень свідчить 

про те, що підприємство володіє значним обсягом вільних ресурсів, які 

сформувалися завдяки власним джерелам. З позиції кредиторів підприємства 

такій варіант формування оборотних коштів є найбільш прийнятним. Однак, з 

погляду менеджера, значне нагромадження запасів на підприємстві свідчить про 

неефективне управлінням активами. 

Такі підприємства, як: «ПЕК», «СВС-Дніпро», «ЛьвівОргрес», 

«ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ-10» - продемонстрували значення показника в 

середньому на рівні 1. Тобто, на даних підприємствах відсутній обсяг виробничих 

запасів для продовження виробничо-господарської діяльності після можливого 

погашення всіх поточних зобов’язань. Інші підприємства не здатні навіть на 50% 

погасити свої зобов’язання у короткостроковій перспективі.  

Можна говорити про те, що підприємство соціально-економічно 

розвивається при належному рівні його ділової активності. На сьогодні для 

підприємств України визначальною є здатність суб’єкта господарювання в 

короткостроковій перспективі перетворити наявні активи на грошові кошти.  Для 

цього проаналізуємо період погашення кредиторської заборгованості на 

підприємства енергетичного сектору України (див. рис. 2.12). Позитивною є 

тенденція зменшення показника. 
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Рис. 2.12. Динаміка періоду погашення кредиторської заборгованості на 

підприємствах енергетичного сектору України у 2010-2015 рр. 

Джерело: складено автором за результатами розрахунків 

 

На підставі дослідження періоду погашення кредиторської заборгованості 

на підприємствах енергетичного сектору України за 2010-2015 рр. можна зробити 

такі висновки: з початку аналізованого періоду не спостерігалось стабільного 

спаду або зростання коефіцієнта на підприємствах енергетичного сектору 

України. Однак, з 2010 по 2013 рр. прослідковується зростання показника за 

рахунок збільшення кредиторської заборгованості («Союз», «ПЕК», «СВС-

Дніпро», «ЛьвiвОргрес») та зростання собівартості продукції («Укркраненерго», 

«ТЕХЕНЕРГО», ПАТ «Пiвденьзахiделектромережбуд»). Стрімке зростання рівня 

показника у 2014-2015 рр. в основному зумовлено різким збільшенням 

собівартості.  

«ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ-10», ПАТ «Пiвдентеплоенергомонтаж», 

«ЕНЕРГОРЕСУРСИ» в середньому продемонстрували позитивну тенденцію, так 

як позитивним було зменшення середньої кількості днів сплати підприємством 

короткострокової заборгованості.  
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Соціально-економічний розвиток підприємства потребує не лише стрімких 

дій, але й зваженого аналізу наявних умов господарювання. Моніторинг 

внутрішнього середовища функціонування організації обов’язково повинен 

включати діагностику рентабельності реалізації продукції (товарів, послуг) 

підприємства. Це допоможе: більш детально проаналізувати уподобання 

споживачів; визначити якість господарювання у сегменті, регіоні тощо з метою 

прискорення соціально-економічного розвитку підприємства.  

Для підтвердження того, що аналізовані підприємства України працюють 

ефективно і намагаються збільшувати кількість виробленої продукції (товарів, 

послуг), було проведено оцінювання рівня рентабельності виробництва об’єктів 

дослідження у 2010-2015  рр. (див. рис.2.13). Такий показник набуває значення від 

0 до 1 - чим більше значення, тим краще. 

 

1 Союз 6 СВС-Дніпро 

2 Укркраненерго 7 ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ-10 

3 ПАТ Пiвденьзахiделектромережбуд 8 ЛьвiвОргрес 

4 ПАТ ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ 9 ЕНЕРГОРЕСУРСИ 

5 ПЕК 10 ТЕХЕНЕРГО 

 

Рис. 2.13. Динаміка рентабельності реалізованої продукції на підприємствах 

енергетичного сектору України у 2010-2015 рр. 

Джерело: складено автором за результатами розрахунків 

 

Аналіз рентабельності реалізованої продукції на підприємствах 

енергетичного сектору України за 2010-2015 рр. показав, що загалом 
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спостерігається з 2010 по 2013 рр. зростання прибутку від реалізації продукції, 

яке припадає на одиницю чистого доходу від реалізації продукції досліджуваних 

підприємств. Однак у 2014-2015 рр. відбувався спад, у порівнянні з іншими 

періодами, що пов’язано зі зменшенням прибутку від реалізованої продукції. 

Загалом, рівень рентабельності реалізованої продукції на підприємствах 

енергетичного сектору України у 2010-2015 рр. показує, що на 1 грн чистого 

доходу від реалізації продукції підприємства припадає в середньому на кожний 

період на 1,82 грн більше, ніж у попередньому, про що свідчить середнє 

зростання коефіцієнту – 1,82%. 

Після аналізу рівня рентабельності реалізованої продукції на підприємствах 

продовжимо аналізувати економічну складову соціально-економічного розвитку 

підприємств енергетичного сектору України з метою одержання більш детальної 

інформації про продукцію (товари, послуги) для прийняття подальших 

управлінських рішень. Для цього розглянемо динаміку оновлення основних 

засобів (див. табл. 2.11). Фізичне та моральне оновлення основних засобів можна 

розрахувати через коефіцієнт оновлення основних засобів, для якого немає 

рекомендованих меж і значення можуть бути як додатні, так і від’ємні.  

Таблиця 2.11 

Динаміка коефіцієнту оновлення основних засобів на підприємствах 

енергетичного сектору України, 2010-2015 рр. 

№ Назва підприємства 
Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Союз -0,029 0,043 -0,573 0,332 0,034 0,079 

2 Укркраненерго 0,074 0,009 0,699 0,174 0,030 0,006 

3 ПАТ Пiвденьзахiделектромережбуд 0,044 0,041 0,102 0,004 0,020 0,007 

4 ПАТ Пiвдентеплоенергомонтаж 0,918 -0,008 0,068 0,296 0,044 0,038 

5 ПЕК 0,993 0,130 0,596 0,630 -0,068 0,070 

6 СВС-Дніпро 0,085 0,099 0,139 0,130 0,044 0,069 

7 ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ-10 0,138 0,135 0,211 -0,055 -0,387 -0,008 

8 ЛьвiвОргрес 0,025 -0,017 0,014 0,008 -0,015 0,013 

9 ЕНЕРГОРЕСУРСИ 0,072 0,050 0,089 0,069 0,109 0,049 

10 ТЕХЕНЕРГО 0,056 0,052 0,101 0,135 0,125 -0,041 

Джерело: складено автором за результатами розрахунків 

 

Аналіз коефіцієнту оновлення основних засобів на підприємствах 

енергетичного сектору України показав, що рівень фізичного і морального 
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оновлення основних засобів у середньому склав 10,495% (значення показника 

зменшилось з 23,77% у 2010 році до 2,808% у 2015 році). Отже, різко погіршилася 

ситуація з фізичним та моральним оновленням матеріально-технічної бази. 

Протягом досліджуваного періоду зростаючі тенденції прослідковуються у галузі, 

в першу чергу, за рахунок підприємств («Укркраненерго», ПАТ 

«Пiвдентеплоенергомонтаж» та «ПЕК»), що займалися модернізацією усіх 

основних засобів. Досліджувані підприємства не тільки постійно вводять нову 

техніку та технології, а й виводять застаріле обладнання.  

Наступним етапом буде аналіз екологічної складової соціально-

економічного розвитку підприємств енергетичного сектору України. 

Загальноприйнятою думкою є така, що екологічний менеджмент на рівні 

окремих підприємств націлений на вирішення багатьох завдань. Проте головним з 

них є управлінсько-організаційна діяльність по дотримання підприємством 

певних параметрів його впливу на довкілля і підтримання його відповідної якості 

[26]. Метою природоохоронної управлінської діяльності є дотримання 

підприємством збалансованих умов ведення бізнесу, що допоможуть зменшити 

навантаження на навколишнє середовище від діяльності.  

На рисунку 14 наведені результати розрахунків коефіцієнту антропогенного 

навантаження досліджуваних підприємств енергетичного сектору України у 2010-

2015  рр. (див. рис.2.10). Цей показник повинен зменшуватись, рекомендовані 

межі [0~0,05].  
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Рис. 2.14. Коефіцієнт антропогенного навантаження підприємств 

енергетичного сектору України у 2010-2015 рр., грн/на 1 особу. 

Джерело: складено автором за результатами розрахунків 

 

Отримані значення показника свідчать про завдану підприємствами шкоду 

довкіллю. Таким чином, за аналізований період: 

1.  Підприємства «ПЕК», «СВС-Дніпро», «ТЕХЕНЕРГО» та 

ПАТ «Пiвденьзахiделектромережбуд» не здійснювали жодних 

штрафних виплат – тобто, рівень завданої шкоди довкіллю від 

діяльності таких підприємств за аналізований період був мінімальний 

(значення рівне 0). 

2. Корпорація «СОЮЗ» (у 2012 році штрафні санкції, що склали 0,018 

грн. з розрахунку на 1 особу), «Укркраненерго» (у 2010 році – 0,01 

грн/особу, 2012 році – 0,025 грн/особу, 2014 році – 0,006 грн/особу, 

2015 році – 0,005 грн/особу) та ПАТ «Пiвдентеплоенергомонтаж» (у 

2010 році – 0,006 грн/особу, 2013 році – 0,002 грн/особу, 2014 році – 

0,005 грн/особу, 2015 році – 0,005 грн/особу) намагались дбати про 

екологічну складову соціально-економічного розвитку підприємства, 

про що свідчить динаміка коефіцієнта антропогенного навантаження.  
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3. За результатами проведеного дослідження у 2010-2015 рр. на 

підприємствах «ЛьвiвОргрес», «ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ-10» та 

«ЕНЕРГОРЕСУРСИ» спостерігалося постійне порушення норм 

природоохоронного законодавства – середнє значення показника 

динаміки антропогенного навантаження було на рівні 0,005, 0,024  та 

0,024 відповідно.  

Для того, щоб підприємства мали змогу заявити про свою екологічну 

відповідальність у межах збалансованого розвитку, необхідно створювати таку 

ситуацію, коли б плата за використання природних ресурсів і забруднення 

навколишнього середовища стала настільки суттєвою, що підприємства стали  

матеріально зацікавленими у впровадженні програм з удосконалення довкілля. На 

рис. 2.15 наведені результати розрахунків ефективності програм з удосконалення 

довкілля підприємств енергетичного сектору України у 2010-2015  роках. Такий 

показник додатній; його значення повинно зростати.  

 
Рис. 2.15. Ефективність програм з удосконалення довкілля підприємств 

енергетичного сектору України, 2010-2015 рр. 

Джерело: складено автором за результатами розрахунків 

 

Результати розрахованої ефективності програм з удосконалення довкілля 

дали змогу зробити такі висновки. У середньому по галузі відсоток витрат на 

проекти, реалізовані в місті за участю організацій, до чистого прибутку 
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підприємств тримається на рівні 2,69% та майже не змінюється за аналізований 

період (3,07% у 2010 році, 2,52% у 2011 році, 2,44% у 2012 році, 2,59% у 2013 

році, 2,95% у 2014 році та 2,61% у 2015 році). Підприємства «Укркраненерго» та 

ПАТ «Пiвденьзахiделектромережбуд» не підтримали жодних програм з 

удосконалення довкілля, тоді як інші підприємства намагаються кожного року 

посилювати свою природоохоронну діяльність та екологічну відповідальність.  

Важливим завданням для підприємств у сучасних умовах є вибір варіантів 

розвитку, коли витрати підприємств на дотримання екологічної відповідальності 

будуть мінімізовані. Аналіз рентабельності екологічного ведення бізнесу об’єктів 

дослідження дозволяє зробити такі висновки (див. табл. 2.12). Такий показник 

додатній; його значення повинно зростати. 

Таблиця 2.12 

Динаміка рентабельності екологічного ведення бізнесу на підприємствах 

енергетичного сектору України, 2010-2015 рр. 

№ Назва підприємства 
Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Союз  0,149    0,091    0,046    0,077    0,154   0,103 

2 Укркраненерго  -      -      -      -      -     -     

3 ПАТ Пiвденьзахiделектромережбуд  -      -      -      -      -     -     

4 ПАТ Пiвдентеплоенергомонтаж  0,164    0,166    0,213    0,201    0,163   0,181 

5 ПЕК  0,030    0,037    0,041    0,048    0,034   0,038 

6 СВС-Дніпро  0,106    0,109    0,104    0,094    0,088   0,100 

7 ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ-10  0,144    -      -      -      0,155   0,060 

8 ЛьвiвОргрес  0,045    0,025    0,028    0,027    0,027   0,031 

9 ЕНЕРГОРЕСУРСИ  -      0,068    -      -      -     0,014 

10 ТЕХЕНЕРГО  0,129    0,148    0,063    0,052    0,089   0,096 

Джерело: складено автором за результатами розрахунків 

 

На підприємствах ПАТ «Пiвденьзахiделектромережбуд» та 

«Укркраненерго» не було витрат на екологічну складову розвитку, тому і 

рентабельність екологічного ведення бізнесу дорівнює 0. На підприємствах 

«ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ-10» та «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» екологічне ведення бізнесу 

має випадковий характер, адже показник рентабельності екологічного ведення 

бізнесу може бути розрахований лише у визначені роки.  

На підприємстві «СОЮЗ» (у середньому 10,307% за аналізований період) 

відбувається поступове зниження обсягів екологічно відповідальної діяльності: з 
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14,87% у 2010 році до 10,31% у 2015 році. У 2011-2013 рр. у зв’язку зі 

зменшенням інвестицій у ресурсозберігаючі технології відбувається зниження 

рівня показника: 9,08%, 4,55% та 7,66% відповідно. Така ж ситуація притаманна і 

іншим об’єктам дослідження: ПАТ «Пiвдентеплоенергомонтаж» (у середньому 

18,13% за аналізований період), «ПЕК» (у середньому 3,802% за аналізований 

період), «СВС-Дніпро» (у середньому 10,026% за аналізований період), 

«ЛьвiвОргрес» (у середньому 3,054% за аналізований період) та «ТЕХЕНЕРГО» 

(у середньому 9,604% за аналізований період). 

Екологічна відповідальність підприємств України, у більшості випадків, все 

ще носить рекомендаційний характер. Єдиним можливим варіантом доведення 

факту результативності для соціально-економічного розвитку підприємств від 

такої діяльності може стати підтвердження дій аналізом показників ефективності 

екологічної діяльності. Аналіз показника EBITDA margin від екологічної 

діяльності на підприємствах енергетичного сектору України у 2010-2015 рр. 

дозволяє зробити такі висновки (див. табл. 2.13). Цей показник додатній; його 

значення повинно зростати. 

Таблиця 2.13 

Динаміка показника EBITDA margin від екологічної діяльності на підприємствах 

енергетичного сектору України, 2010-2015 рр. 

№ Назва підприємства 
Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Союз 0,0015   0,0012   0,0011   0,0011   0,0013   0,0013   

2 Укркраненерго  -      -      -      -      -      -     

3 ПАТ Пiвденьзахiделектромережбуд  -      -      -      -      -      -     

4 ПАТ ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ 0,0024   0,0047   0,0038   0,0040   0,0048   0,0060   

5 ПЕК 0,0007   0,0007   0,0007   0,0007   0,0007   0,0007   

6 СВС-Дніпро 0,0034   0,0033   0,0035   0,0038    -      -     

7 ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ-10 0,0722    -      -      -     0,0776   0,0148   

8 ЛьвiвОргрес 0,0101   0,0086   0,0089   0,0088   0,0088   0,0082   

9 ЕНЕРГОРЕСУРСИ 0,0007   0,0007   0,0007   0,0007   0,0007   0,0007   

10 ТЕХЕНЕРГО 0,0047   0,0041   0,0096   0,0115   0,0067   0,0087   

Джерело: складено автором за результатами розрахунків 

 

Загальна прибутковість здійснення екологічної діяльності (показник 

EBITDA margin екол.) підприємствами енергетичного сектору України у 2010-
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2015 рр. досить низька, про що свідчить рівень ефективності екологічної 

діяльності.  

Усі об’єкти дослідження, що намагаються підтримувати різноманітні 

програми екологічного розвитку та дбати про належну екологічну якість та 

відповідальність виробничого процесу, отримали відносно стабільні результати 

розрахунку показника EBITDA margin від екологічної діяльності (значення 

коливається в межах від 0,07% до 2,74% і в середньому становить 0,53%). 

Окрім відповідального ставлення до оточуючого середовища, соціально-

економічний розвиток підприємства у екологічній складовій повинен враховувати 

належний екологічний стан на підприємстві, особливо при здійсненні виробничої 

діяльності. На рис. 2.12 наведені результати розрахунків середньої інтенсивності 

проведення аудиту на підприємствах енергетичного сектору України у 2010-2015  

роках (див. рис. 2.16). Такий показник додатній; значення повинно зростати; 

рекомендовані межі [20~30] днів. 

 

Рис. 2.16. Середня інтенсивність проведення аудиту на підприємствах 

енергетичного сектору України у 2010-2015 рр., днів 

Джерело: складено автором за результатами розрахунків 
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Результати аналізу показника інтенсивності проведення аудиту на 

підприємствах енергетичного сектору України дають змогу зробити такі 

висновки:  

1) 5 із 10 підприємств занадто мало приділяють уваги проведенню 

екологічного аудиту, що відображається на їхній діяльності загалом: 

«Укркраненерго» – 10,14 днів на рік; ПАТ «Південьзахіделектромережбуд» – 

12,17  днів на рік; «ЛьвівОргрес» – 14,28 днів на рік; «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» – 14,36 

днів на рік; «ТЕХЕНЕРГО» – 17,41 днів на рік. 

2) 4 із 10 підприємств проводили масштабні екологічні перевірки за 

аналізований період, проте у більшості випадків після порушення підприємствами 

норм законодавства в частині поводження із викидами: «ПЕК» – 25,01 днів на рік; 

«СВС-Дніпро» – 30,92 днів на рік; ПАТ «Пiвдентеплоенергомонтаж» –  32,95 днів 

на рік; «Союз» –  38,36 днів на рік. 

3) Підприємство «ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ-10», у середньому за 

2010-2015 рр., 49,34 днів на рік проводило перевірки за відповідністю діяльності 

підприємства екологічним нормам. Таким діям керівництва у бік екологічної 

свідомості сприяли значні штрафні санкції за забруднення навколишнього 

середовища.  

Однак визначення державою напрямів соціально-економічного розвитку 

енергетичного сектору вже сприяє підвищенню екологічної відповідальності 

підприємств.  

На рис. 2.17 наведені середні значення результатів розрахунків показника 

відповідності діяльності підприємств стандартам якості у енергетичному секторі 

України у 2010-2015  роках. Цей показник набуває значень від 0 до 100% і показує 

відсоток відповідності стандартам якості, впровадженим на відповідному 

підприємстві.  
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Рис. 2.17. Середнє значення показника відповідності діяльності підприємств 

стандартам якості у енергетичному секторі України у 2010-2015 рр., % 

Джерело: складено автором за результатами розрахунків 

 

Україна, як передбачено Угодою про вступ до Європейського 

Енергетичного Співтовариства, повинна реформувати енергетичний сектор 

відповідно до стандартів ЄС. Для виконання встановлених стандартами норм 

потрібно, перш за все, модернізувати енергетичний сектор, зробивши його більш 

безпечним та відновлюваним, та приділити увагу питанню утилізації відходів 

(таких як: попіл, діоксид сірки та оксид азоту).   

За результатами проведених розрахунків показника відповідності діяльності 

підприємств енергетичного сектору міжнародним стандартам якості потрібно 

зазначити, що середньогалузевий результат знаходиться на рівні 30,29%. Такі дані 

потребують негайного реагування з боку керівництва підприємств та держави 

загалом – міжнародні партнери підтримають вступ України до Європейського 

Енергетичного Співтовариства лише за наявності чітких дій та конкретних 

пропозицій щодо виконання усіх визначених Угодою умов. 

Отже, функціонування будь-якого підприємства повинно не лише 

збільшувати кількість виробленої продукції чи наданих послуг, а й мінімізувати 

завдану шкоду довкіллю та споживачам. Звичайно, наявність програм з 

удосконалення навколишнього середовища не є «відкупом» при завданій шкоді, 
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проте сприяє більш раціональному використанню природних ресурсів. 

Дотримання принципів екологічно відповідального ведення бізнесу проявляється 

і у відповідності виробництва стандартизованої та сертифікованої продукції, 

інтенсивності проведення екологічних перевірок, зменшення завданої довкіллю 

шкоди.   

Усе це можливо при позитивній динаміці інноваційної політики, що 

сприятиме удосконаленню функціонування підприємства в цілому. Щодо 

енергетичного сектору України, то на державному рівні було схвалено прийняти 

пропозиції ЄС та визначено напрями для модернізації відповідно до міжнародних 

стандартів. Так, у 2010 році було запропоновано напрями дій щодо впровадження 

Енергетичної Стратегії до 2030 року та, за домовленістю сторін, продовжено зі 

змінами до 2035 року. 

Для визначення динаміки якісного технологічного розвитку на 

підприємствах енергетичного сектору України був проведений аналіз 

інноваційної політики об’єктів дослідження, що дозволяє зробити такі висновки 

(див. табл. 2.14). Цей показник набуває значення від 0 до 100% - чим більше 

значення, тим краще для соціально-економічного розвитку підприємства. 

Таблиця 2.14 

Динаміка інноваційної політики на підприємствах енергетичного сектору 

України у 2010-2015 рр., % 

№ Назва підприємства 
Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Союз 0 10,31 0,75 1,33 0,53  0,01   

2 Укркраненерго 0 0 0 0 0  -     

3 ПАТ Пiвденьзахiделектромережбуд 0 0 0 0 0  -     

4 ПАТ Пiвдентеплоенергомонтаж 0 0 0 0,57 2,07  0,02   

5 ПЕК 0 0 0 0 0  -     

6 СВС-Дніпро 5,88 5,88 8,24 11,76 12,35  0,03   

7 ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ-10 11,76 0 0 0 13,16  -     

8 ЛьвiвОргрес 1,51 1,71 0,81 0,14 2,94  0,03   

9 ЕНЕРГОРЕСУРСИ 0 0 0 0 0  -     

10 ТЕХЕНЕРГО 0 0 0 0 0  -     

Джерело: складено автором за результатами розрахунків 

 

Інноваційна політика компаній проявляється у значенні такої економічної 

складової соціально-економічного розвитку підприємства, як ефективність 
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інвестицій в інновації. Поміж досліджуваних об’єктів – 5 з 10 за 2010-2015 рр. 

вкладали кошти в інноваційну спрямованість розвитку. 

Зроблені вище висновки підтверджують той факт, що Корпорація «СОЮЗ» 

не дбає про інноваційний розвиток та покращення умов праці доти, доки не 

виникає в цьому нагальної потреби (така потреба з’явилася у 2011 році, в 

результаті чого значення показника досягло 10,33%). В подальшому Корпорація 

намагається власними силами врегульовувати виробничі питання, а ефективність 

інвестицій в інноваційний розвиток не перебільшує 1,5% на рік. 

Найкращої політики постійного інноваційного удосконалення дотримується 

підприємство «СВС-Дніпро», що допомагає йому залишатись одним із провідних 

об’єктів енергетичного сектору України та співпрацювати із іноземними 

партнерами. Значення показника характеризувалося зростаючою тенденцією та 

варіювалось з 5,88% у 2010 році до 12,35% у 2014 році, відбулося різке 

скорочення у 2015 році до рівня 3,33%. 

Підприємство «ЛьвiвОргрес» займається постійним удосконаленням 

виробничого процесу. Цей факт засвідчує зростаючий показник інноваційної 

політики – з 1,51% у 2010 році до 2,94% у 2014 році. Ефективність змін 

підтверджує майже однакова висока дохідність підприємства разом з різким 

зменшенням кількості трудових ресурсів. У 2015 році ефективність інвестицій в 

інновації склала 2,94%. 

Ще два представники енергетичного сектору України, а саме: 

ПАТ «Пiвдентеплоенергомонтаж» (показник набував значення 0,57% у 2013 році, 

2,07% у 2014  та 2015 роках) та «ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ-10» (показник 

набував значення 11,76 у 2010 році та 13,16 у 2014 році), намагаються хоча б 

інколи інвестують у розвиток технічної бази своїх підприємств. На скільки б 

малими та поодинокими не були б інвестиційні відрахування в інноваційну сферу, 

добре що підприємства стежать за якістю обладнання, адже від цього залежить 

ефективність діяльності персоналу і загальний ефект у цілому. 

Решта об’єктів дослідження за 2010-2015 рр. не вкладали значних ресурсів у 

розвиток інноваційної політики. Ці підприємства намагаються не відставати від  

науково-технічного прогресу, розвитком енергетичного сектору України та світу в 
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цілому, потребами споживачів, проте інвестиції на розвиток інноваційного 

потенціалу поки що не виділяють.   

Для визначення ефективності інноваційної політики, пропонуємо порівняти 

отримані дані аналізу ефективності інвестицій в інновації із результатами 

визначення питомої ваги «зеленої продукції» на досліджуваних підприємствах 

(див. рис. 2.18). Значення показника знаходиться в межах від 0 до 100%.    
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Рис. 2.18. Середнє значення питомої ваги «зеленої продукції» на 

підприємствах енергетичного сектору України у 2010-2015 рр., % 

Джерело: складено автором за результатами розрахунків 

 

Проведений аналіз питомої ваги «зеленої продукції» на підприємствах 

енергетичного сектору України за 2010-2015 рр. дозволив зробити висновок, що 

13,7% продукції та послуг, що на сьогодні пропонується, є екологічно чистими. 

На усіх підприємствах прослідковується тенденція до збільшення асортименту 

товарів та послуг, що пропонуються, із одночасним удосконаленням переліку у 

бік зростання екологічної відповідальності.  

Енергетика є надзвичайно важливим сектором економіки країни, адже від її 

функціонування залежить діяльність підприємств, благоустрій міст та населених 

пунктів, забезпечення їх інфраструктури, надання інформатизованому суспільству 

необхідного ресурсу для існування. Складність організації енергетичного сектору 
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полягає у заплутаності ієрархії – кожний нижчий рівень уявляє собою систему, 

проте кожен відповідає за визначені функціональні обов’язки.    

Зважаючи на важку економічну та енергетичну кризу в Україні, 

енергетичному сектору потрібні трансформації. Існує низка проблемних питань, 

пов’язаних із держаним регулюванням цього сектору економіки. У першу чергу, 

необхідно прозоре законодавчо-правове забезпечення. По-друге, зміна усіх 

економічних процесів у бік відповідальності. По-третє, формування законодавчих 

важелів впливу для регулювання підприємств енергетичного сектору України, що 

базуються на міжнародній практиці. 

У результаті проведеного дослідження були визначені такі найбільші 

проблеми енергетичного сектору України, як: втрата провідних 

висококваліфікованих працівників, а, отже, і ослаблення інтелектуального 

потенціалу підприємства; зниження якості матеріально-техічної бази підприємств; 

несприятливі умови праці, високий рівень травматизму; зниження винахідницької 

і раціоналізаторської активності; високий рівень ризиків у діяльності 

досліджуваних об’єктів; низький рівень екологічної відповідальності 

підприємства та працівників; нераціональне використання природних ресурсів 

тощо.  

Однак, отримані розрахунки по кожному з показників потрібно розглядати 

не лише окремо, але й в сукупності. Для цього, за запропонованою автором у 

параграфі 1.3 послідовністю розрахунку інтегрального показника, визначимо 

загальний рівень соціально-економічного розвитку підприємств енергетичного 

сектору України (див. рис. 2.19). 
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Рис. 2.19. Динаміка інтегрального показника соціально-економічного 

розвитку підприємств енергетичного сектору України, 2010-2015 рр. 

Джерело: складено автором за результатами розрахунків 

 

Таким чином, інтегральний показник соціально-економічного розвитку 

підприємств енергетичного сектору України в середньому знаходився на рівні 

0,5145. Це свідчить про те, що результуючий показник соціально-економічного 

розвитку досліджуваних підприємств досягає лише 50% і характеризується 

негативною динамікою. Тому необхідно шукати шляхи поліпшення соціально-

економічного розвитку підприємств енергетичного сектору України.  

Проведений аналіз підприємств енергетичного сектору України за 2010-2015 

рр. (див. рис. 2.20) показав, що падіння темпів їх соціально-економічного 

розвитку зумовлено загальним зниженням енергоефективності економіки. Одним 

із основних важелів соціально-економічного розвитку є стимулювання 

використання енергії з відновлюваних джерел та розвиток альтернативної 

енергетики. Вагомим стримуючим фактором є недосконалість законодавчих актів 

та їх невідповідність сучасним вимогам і міжнародним стандартам.  
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Рис. 2.20. Динаміка рівнів соціально-економічного розвитку підприємств 

енергетичного сектору України  

Джерело: складена автором за результатами розрахунків  

 

Визначені державою шляхи реформування енергетичного сектору повинні 

допомогти досягти європейського рівня організації. Нагальною проблемою є 

державне регулювання галузі. Через надмірне політико-правове стримування 

бар’єрами соціально-економічного розвитку, за всі роки незалежності в Україні, 

майже не вводилися нові потужності, а лише зношувалися, постійно 

обмежувалося іноземне інвестування. Недосконала система управління сприяла 

виникненню кризового стану. 

 

 

2.3. Моделювання управління соціально-економічним розвитком підприємств 

енергетичного сектору України  

 

Умови ринкового середовища, в яких функціонують вітчизняні 

підприємства, характеризуються неузгодженістю цілей та інтересів суб’єктів 

господарювання та управління, неповнотою, асиметрією, несвоєчасним 
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надходженням необхідної інформації, що викликає конфліктність, невизначеність 

і ризик. Динамічність зовнішнього середовища суттєво ускладнює процеси 

моделювання діяльності та розвитку підприємства, прогнозування ефективності, 

оскільки потребує врахування цінності інформації, можливість реагування 

системи на різні фактори, пристосування її до зміни умов реалізації прийнятого 

управлінського рішення та можливості його корегування. Усе це обумовлює 

необхідність дослідження функціонування підприємства із визначенням рівня 

його соціально-економічного розвитку та вимагає нової концепції моделювання 

діяльності.  

Безумовно, більшість із загальновизнаних методів, принципів та засад 

управління розвитком підприємства є ефективними на практиці, але їх подальше 

застосування саме при управлінні соціально-економічним розвитком 

підприємства потребує додаткових коригувань. З метою визначення 

альтернативних напрямів управління, було розраховано рівень взаємозалежності 

досягнутого соціально-економічного розвитку підприємств енергетичного 

сектору України з економічною ефективністю їх функціонування.   

Результати оцінки стану соціально-економічного розвитку досліджуваних 

підприємств енергетичного сектору у період з 2010 – 2015 рр., проведеного у 

п.2.2, представлені у Додатках (див. Додаток М, табл. М.1). Нами було обрано 

зручний і зрозумілий спосіб оцінки кольорами відповідно до отриманого значення 

за результатами аналізу – чим темніше, тим значення більше і краще для 

соціально-економічного розвитку. Для узагальнення отриманих даних при 

оцінювані соціально-економічного розвитку підприємств енергетичного сектору 

України у п.2.2 було проведено нормування всіх показників. В основу 

використаної методики нормування показників до порівняльного виду покладена 

модифікація методу інтерполяції числових інтервалів, яка дозволяє звести будь-

які порівнювальні данні до замкненого інтервалу [0;1].  

Аналіз рівня та динаміки соціально-економічного розвитку досліджуваних 

підприємств показав, що всі об’єкти у більшості отриманих значень мають 

низький рівень складових соціально-економічного розвитку. Це означає, що цей 
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сектор економіки потребує перегляду умов функціонування, особливо принципів 

управління на мікро- та макрорівнях.  

Проте проаналізувати доцільність і достатність соціально-економічного 

розвитку підприємств енергетичного сектору України можна лише після 

співставлення з ефективністю діяльності та виділення ключових проблем. 

На першому етапі було розраховано узагальнюючий показник ефективності 

застосовуваних ресурсів підприємства за такою формулою [142, с.455]: 

                                             ,                                  (2.1) 

де ЕЗР – ефективність застосовуваних ресурсів, тобто рівень продуктивності 

суспільної (живої та уречевленої) праці;  

VЧП – обсяг чистої продукції підприємства;  

ЧП – чисельність працівників підприємства;  

ОЗ – середньорічний обсяг основних засобів за відновною вартістю;  

ОА – вартість оборотних активів підприємства;  

КПВП – коефіцієнт повних витрат праці, що визначається на макрорівні як 

відношення чисельності працівників у сфері матеріального виробництва до обсягу 

утвореного за розрахунковий рік національного доходу і застосовується для 

перерахунку уречевленої у виробничих засобах праці в середньорічну чисельність 

працівників.  

У результаті було розраховано узагальнюючий показник ефективності для 

кожного з аналізованих підприємств енергетичного сектору України у 2010-2015  

роках, що належить замкненому інтервалу [0;1]. Зведені дані розрахунку наведені 

у табл. 2.15 та у додатках (див. Додаток Д). 

Таблиця 2.15 

Зведені дані розрахунку узагальненого показника ефективності підприємств 

енергетичного сектору України у 2010-2015  рр. 

№ Назва підприємства 
Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Союз 0,9874   0,9820   0,9814   0,9842   0,9821    0,9828   

2.  Укркраненерго 0,8816   0,8872   0,8883   0,8886   0,8920    0,7692   

3.  ПАТ Пiвденьзахiделектромережбуд 0,7873   0,7883   0,7730   0,7799   0,7883    0,7790   

4.  ПАТ Пiвдентеплоенергомонтаж  0,8531   0,8507   0,8538   0,8561   0,8598    0,8544   
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Продовження табл. 2.15 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5.  ПЕК 0,8979   0,8933   0,8943   0,8974   0,8954    0,8952   

6.  СВС-Дніпро 0,8982   0,8990   0,8945   0,8926   0,8952    0,8898   

7.  ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ-10 0,9397   0,9420   0,9295   0,9305   0,9396    0,9062   

8.  ЛьвiвОргрес 0,9815   0,9799   0,9742   0,9770   0,9798    0,9790   

9.  ЕНЕРГОРЕСУРСИ 0,9604   0,9628   0,9605   0,9591   0,9631    0,9559   

10.  ТЕХЕНЕРГО 0,8956   0,8973   0,8897   0,8883   0,8967    0,8833   

Джерело: розраховано автором за матеріалами звітності підприємств 
 

Отже, розрахована ефективність господарської діяльності підприємств 

енергетичного сектору України у 2010-2015  рр. з використанням узагальненого 

показника надає можливість зробити такі висновки. На підприємствах 

ефективність використання ресурсів знаходиться на достатньо високому рівні, 

проте не на ідеальному (мінімальне досягнуте значення – 0,773; максимальне 

досягнуте значення – 0,9874). Збільшення показників ефективності на десяті або 

навіть соті (у значенні інтегрального показника) надає виграш підприємству у 

кілька позицій серед конкурентів. Так як енергетичний ринок не є конкурентним, 

отримані результати можуть лише допомогти з визначенням рівня й якості їх 

соціально-економічного розвитку. 

Розроблена методика оцінювання рівня соціально-економічного розвитку 

підприємств передбачає максимальне усунення ускладненості додатковими 

чинниками. Тому такий економічний процес доцільно досліджувати шляхом 

застосування лінійних моделей. 

Наступним етапом було здійснення побудови кореляційної матриці для 

досліджуваних показників з метою визначення характеру та величини впливу 

складових соціально-економічного розвитку підприємств на ефективність їхньої  

діяльності. Зведені результати подані в табл. 2.16. 

Таблиця 2.16 

Кореляційна матриця між досліджуваними показниками моделі 

 
Efect Ecolog Econom Socio 

Efect 1,000 0,378 0,736 0,637 

Ecolog 0,378 1,000 0,459 0,373 

Econom 0,736 0,459 1,000 0,438 

Socio 0,637 0,373 0,438 1,000 
Джерело: розраховано автором  
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У наведеній кореляційній матриці між незалежними змінними немає 

значення, яке більше за 0,9. Це свідчить про адекватність їх вибору та включення 

до моделі, оскільки немає мультиколінеарності між незалежними змінними – 

немає прямої залежності між розрахованими показниками.  

Базуючись на проведеному теоретичному дослідженні та запропонованій 

концептуальній моделі управління соціально-економічним розвитком 

підприємства, наданій у розділі 1, соціально-економічний розвиток підприємства 

можна описати такою системою рівнянь: 

 

де Econom – економічна складова соціально-економічного розвитку 

підприємства, що визначається як сума k (k[0;8]) показників і може набувати 

значення від 0 до 8; 

Socio – соціальна складова соціально-економічного розвитку підприємства, 

що визначається як сума n (n[0;8]) показників і може набувати значення від 0 до 

8; 

Ecolog – екологічна складова соціально-економічного розвитку 

підприємства, що визначається як сума f (f[0;8]) показників і може набувати 

значення від 0 до 8. 

Модель буде мати такий вигляд:  

Efect = α0 + α1 · Econom + α2 · Socio + α3 · Ecolog + ε,             (2.1) 

де α0 - вільний член рівняння;  

     α1, α2, α3 - оцінки параметрів моделі;  

     ε - помилка моделі (залишки). 

На основі проведених у розділах 2.2 та 2.3 розрахунків було здійснено 
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відбір необхідної статистичної інформації за період 2010–2015 рр. та сформовано 

4-ри ряди даних за допомогою "MS Excel" із подальшим їх імпортуванням до ПП 

"Eviews"(див. рис. 2.21), за допомогою якого і було здійснено всі подальші 

розрахунки в такій економетричній моделі.  

 

Рис. 2.21. Вихідні дані в середовищі ПП "Eviews" для побудови 

економетричної моделі соціально0економічного розвитку підприємства 

Джерело: створено автором 

 

Урахувавши параметри тісноти та характеру зв'язку між досліджуваними 

змінними, була побудована така економетрична модель:  

 у середовищі ПП "Eviews": 

Efect C Socio Econom Ecolog 

 отримані результати після моделювання: 

Efect = 4,816605+ 0,237730*Socio + 0,515479*Econom + 0,141049*Ecolog 

Отримані результати у середовищі ПП "Eviews" виглядали так: 

Залежна змінна: EFECT 

Метод: найменших квадратів 

Дата: 05/06/16 Час: 10:30 

Вибірка: 2010 2015 

Кількість спостережень: 60 

Змінна Коефіцієнт 
Станд. 

помилка 
t-статистика Ймовірність 

C 

SOCIO 

ECONOM 

ECOLOG 

4,816605 

0,237730 

0,515479 

0,141049 

0,021235 

0,038609 

0,005276 

0,003178 

38,45597 

3,567360 

2,934022 

0,329988 

0,0000 

0,0009 

0,0004 

0,0030 
Коефіцієнт детермінації 

Скоригований коеф. детермінації  

Середньокв. похибка регресії  

Сума квадратів залишків  

Логарифм ф-ї макс. правдопод.  

Статистика Дурбіна-Ватсона 

0,967623 

0,954519 

0,013035 

0,007135 

185,9705 

1,613515 

Вибіркове середнє  

Стандартне відхилення  

Інформ. критерій Акайке  

Інформ. критерій Шварца  

Значення статистики Фішера  

Значення ймовірності моделі  

0,904080 

0,061122 

-5,599017 

-4,970713 

273,83725 

0,000000 

 

Отже, отримані результати проаналізованої моделі свідчать, що більше ніж 
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90% отриманої ефективності діяльності підприємства залежать від економічної, 

соціальної та екологічної складових соціально-економічного розвитку 

підприємств. Отримано й частку кожної складової на кінцевому рівні соціально-

економічного розвитку підприємства, а саме: соціальна – 23,8%; економічна – 

51,5%; екологічна – 14,1%. Це означає, що економічна складова є домінуючою 

при визначенні рівня соціально-економічного розвитку та кінцевої ефективності 

діяльності підприємства. Також було враховано обмеження щодо впливу на 

діяльність підприємств інших факторів, що таким чи іншим чином не потрапили 

до розрахованих показників. Частка таких у загальній ефективності діяльності 

становить 10,57%.  

Стандартна помилка регресії в результаті рішення рівняння складає 

0,013035, що свідчить про ймовірність моделі, побудована регресія відхиляється 

від фактичних даних на 1,3035%.  

За допомогою критерію Стьюдента та ймовірності Prob перевіряємо 

значимість оцінок регресії. Висуваємо нульову гіпотезу Но про статистичну 

незначущість коефіцієнтів лінійного рівняння. Так як значення ймовірності Prob < 

0,05 (для усіх коефіцієнтів лінійного рівняння), то Но відкидаємо. 

При визначенні ступеня адекватності обраної моделі здійснено її 

оцінювання в ПП "Eviews" за рядом критеріїв, серед яких: скоригований 

коефіцієнт детермінації (adjusted R2); F-статистика Фішера; критерій Akaike; 

критерій Schwarz. Відповідно, обрана для дослідження модель має такі оціночні 

значення критеріїв: 

1. скоригований коефіцієнт детермінації "adjusted R2" є на прийнятному 

рівні та має значення 0,954519 (95,45% варіації залежної змінної пояснюється 

варіацією незалежних змінних); 

2. F-статистика Фішера є на рівні 273,83725, що свідчить про 

адекватність моделі. Висуваємо нульову гіпотезу Но про статистичну 

незначущість лінійного рівняння регресії в цілому і відсутність зв’язку між 

залежною і незалежними змінними. Так як значення ймовірності моделі Prob (F-

statistic)=0,0000 < 0,05, то Но відкидаємо; 

3. критерій Akaike має значення -5,599017, що характерно для адекватної 
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моделі; 

4. критерій Schwarz має значення -4,970713, що підтверджує 

адекватність обраної моделі. 

Таким чином, згідно з результатами перевірки обрана модель є адекватною 

за низкою критеріїв, і тому є достатньо якісною для її використання при 

подальшому дослідженні. Ця модель була удосконалена відносно існуючих 

шляхом оцінювання рівня соціально-економічного розвитку вітчизняних 

підприємств, а саме окремих його складових – соціальної, економічної та 

екологічної. Результативність діяльності промислових підприємств обумовлена 

впливом соціальних факторів соціально-економічного розвитку підприємства у 

розмірі 23,8%, економічних факторів – 51,5%, екологічних факторів – 14,1%. 

Отримані результати побудованої моделі показали пряму залежність між 

ефективністю діяльності підприємства та складовими рівня його соціально-

економічного розвитку.  

Управління соціально-економічним розвитком підприємств, базуючись на 

оцінюванні, виборі альтернативних варіантів розвитку, плануванні, відстежуванні 

та коригуванні отриманих результатів, повинно також завжди включати і нагляд 

за ключовими проблемами. Дефіцит спостережень за змінами та проблемами при 

управлінні соціально-економічним розвитком призведе до занепаду об’єкта 

дослідження. 

Для того щоб визначити ключові проблеми управління соціально-

економічним розвитком на підприємствах енергетичного сектору України, 

використаємо теорію обмежень Е. Голдратта [243; 244; 245]. Основною 

особливістю методології є те, що докладаючи зусилля над управлінням дуже 

малою кількістю аспектів системи, досягається ефект, що набагато перевищує 

результат одночасного впливу на всі або більшість проблемних сфер одразу.  

Для кожного підприємства існує своя межа росту обсягів виробництва, при 

цьому ті ж процеси можуть стимулювати соціально-економічний розвиток або ж 

стримувати його.  

Проблема вибору оптимальних управлінських рішень в умовах 

невизначеності ускладняються тим, що особа, яка приймає рішення, часто 
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керується не однією конкретною метою, наприклад, збільшенням прибутку, а 

кількома різними цілями, між якими є певний взаємозв’язок (крім прибутку, її 

може цікавити збільшення частки продукції на ринку або раціоналізація обсягів 

інвестування тощо) [234, с.188]. 

Розглянемо на прикладі одного підприємства, а саме Корпорації «Союз», 

процес прийняття багатоцільового рішення для управління соціально-

економічним розвитком. Для інших об’єктів дослідження процес розрахунку 

наведений у додатках (див. Додаток Е).  

При оцінюванні соціально-економічного розвитку підприємства були 

отримані такі результати (див. табл. 2.17).  

Таблиця 2.17 

Динаміка складових соціально-економічного розвитку Корпорації «Союз» у 

2010-2015  роках 

 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 

Соціальна складова  2,455091 2,361295 2,32111 2,122975 1,786311 

Економічна складова  2,59401 3,19987 2,592888 2,875899 2,574788 

Екологічна складова 2,162511 1,383888 2,048881 2,630437 2,850189 

Джерело: розраховано автором за матеріалами звітності підприємства  

 

По-перше, здійснено нормалізацію матриці даних. Кожен елемент 

майбутньої матриці буде результатом розрахунків з поточного стовпчика даних. 

Для цього використаємо природну нормалізацію – в чисельнику зазначимо 

різницю поточного елемента вихідної матриці та найменшого елемента 

стовпчика. Знаменник – різниця максимального та мінімального елементів 

поточного стовпчика[234, с.193].  

У результаті розрахунків було отримано таку матрицю: 

 

По-друге, застосовано критерій Севіджа для вибору оптимальної стратегії. 

Зафіксуємо перший рядок матриці та виберемо з нього найбільший елемент – 

0,678054. Аналогічно відтворимо з іншими рядками – 1 та 1 відповідно. З 

максимальних елементів виберемо найменший – 0,678054 – він відповідає 1 
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рядку, а отже, підприємству потрібно розпочати удосконалюватися із аналізу 

управління соціальною складовою соціально-економічного розвитку. 

Символічний запис такого багатоцільового рішення матиме такий вигляд:  

 

Таким чином, проведений аналіз прийняття багатоцільового рішення в 

умовах невизначеності показав, що всі складові соціально-економічного розвитку 

підприємств в енергетичному секторі потребують негайного втручання.  Динаміка 

отриманих розрахованих рівнів соціально-економічного розвитку не надає 

повноцінного відображення, над чим саме потрібно працювати в першу чергу. 

Визначати альтернативні напрямки покращення потрібно спеціально для кожного 

підприємства окремо, базуючись на загальних тенденціях. Для того, щоб 

розробити загальну схему управління соціально-економічним розвитком 

вітчизняних підприємств, проведемо групування на основі розрахованих рівнів 

соціально-економічного розвитку по кожній із складових. Практичне 

підтвердження отриманих результатів попереднього дослідження графічно 

відобразимо через отримані значення складових соціально-економічного розвитку 

підприємств у 2015 році (див. рис. 2.22). 
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1 Союз 6 СВС-Дніпро 

2 Укркраненерго 7 ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ-10 

3 ПАТ Пiвденьзахiделектромережбуд 8 ЛьвiвОргрес 

4 ПАТ ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ 9 ЕНЕРГОРЕСУРСИ 

5 ПЕК 10 ТЕХЕНЕРГО 

Рис. 2.22. Рівні соціально-економічного розвитку підприємств 

енергетичного сектору за окремими складовими у 2015 році 

Джерело: складено та розраховано автором 
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Це зображення побудоване з використанням результатів проведеного 

оцінювання рівня соціально-економічного розвитку підприємств енергетичного 

сектору України у 2010-2015  роках. Воно дозволяє виокремити в соціально-

економічному розвитку підприємства 3 рівні: низький (від 0 до 2,67 балів), 

середній (від 2,67 до 5,33 балів) та високий (від 5,33 до 8 балів).  

Для отримання більш точного результату на графічному відображенні 

виведені лише результати 2015 року. Отже, були проаналізовані рівні соціально-

економічного розвитку промислових підприємств у найбільш актуальних умовах 

господарювання. Аналогічно можна зобразити та провести аналіз рівнів за 

окремими складовими соціально-економічного розвитку підприємств інших 

галузей економіки України.  

Графічне відображення рівнів соціально-економічного розвитку 

підприємств енергетичного сектору за окремими складовими у 2015 році 

показало, що: 

- усі розглянуті підприємства у жодній із складових не досягають 

високого рівня розвитку – при врахуванні стратегічної важливості розглянутого 

сектору отриманий результат є дуже невтішним; 

- рівень соціальної складової соціально-економічного розвитку 

досліджуваних підприємств у середньому знаходиться на рівні 3 – так як в цьому 

секторі задіяна значна частина працівників працездатного віку, такі тенденції 

необхідно змінювати; 

- рівень економічної складової соціально-економічного розвитку 

досліджуваних підприємств у середньому знаходиться на рівні нижчому за 2  – 

один із наслідків кризового стану у даному секторі економіки України;  

- рівень екологічної складової соціально-економічного розвитку 

досліджуваних підприємств залежить лише від розмірів підприємства – чим 

більший прибуток, тим більше дій у сфері екологічної відповідальності було 

виявлено на досліджуваних підприємствах. 

Крім того, побудова такого графічного результату підтвердила тезу про те, 

що виокремлювати тенденції соціально-економічного розвитку підприємств 

ефективніше за окремими складовими, а не в сукупності. Це дозволить виділити 
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закономірності через групування проблем управління соціально-економічним 

розвитком вітчизняних підприємств у частині ранжування з-поміж усіх складових 

проблемної ділянки, яка потребує реформування в першу чергу. 

Можна виокремити такі ключові проблеми управління соціально-

економічним розвитком підприємства за кожною із складових соціально-

економічного розвитку підприємств, що зображені на рис. 2.23.   

 

Рис. 2.23. Ключові проблеми при управлінні соціально-економічним 

розвитком підприємств 

Джерело: складено автором 

 

Відповідно до виділених проблем управління соціально-економічним 

розвитком підприємства, пропонуємо згрупувати управлінські рішення для їх 

впровадження. Для цього здійснимо експертне опитування (анкета опитування 

наведена у Додатку К) респондентів щодо оцінювання управлінських рішень для 

мінімізації ключових проблем управління соціально-економічним розвитком 

підприємств.  

Проведене дослідження було описовим, що дозволило проранжувати 

управлінські рішення та сприяло подальшому пошуку напрямів активізації 

соціально-економічного розвитку підприємств енергетичного сектору України, 

покращенню їх управління та підвищенню конкурентоспроможності 

енергетичного сектору в цілому. Вибір цього типу дослідження дав можливість 

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ 

РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА  

Група 1. Проблеми у 

соціальній складовій  

Група 3. Проблеми у 

екологічній складовій  

Група 2. Проблеми у 

економічній складовій  

 Дефіцит кваліфікованого 

персоналу 

 Несприятливі умови праці, 

високий рівень травматизму 

 Низький рівень 

корпоративної культури 

 Низький рівень 

продуктивності праці 

 Застаріла матеріально-

технічна база  

 Високий рівень ризиків 

у діяльності підприємств  

 Невідповідність діяльності 

вимогам та стандартам ЄС 

 Низький рівень екологічної 

відповідальності фірми та 

працівників  

 Нераціональне 

використання природних 

ресурсів 
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підвищити репрезентативність вибірки та уникнути впливу дослідника на 

поведінку респондентів.  

Генеральна сукупність опитування включала чоловіків та жінок віком від 21 

року, які є  громадянами України  або вважають її своїм основним місцем 

проживання, незалежно від громадянства, та які знайомі з особливостями 

функціонування підприємств, особливо енергетичного сектору України. 

Потенційними респондентами стали люди віком від 21 року, що безпосередньо 

пов’язані з діяльністю підприємств, зокрема енергетичного сектору України. 

Тобто, працівники підприємств, провідні науковці цієї сфери, представники 

громадських і профільних об’єднань та організацій, у кількості 85 осіб. 

Вибірка респондентів була випадковою, однак у результаті склалася таким 

чином: 45% опитаних – працівники підприємств енергетичного сектору України 

(серед них 33% - керівники вищих щаблів та менеджери середньої ланки, 12% - 

інший адміністративний та виробничий персонал), 40% - провідні науковці вищих 

навчальних закладів, 15% - представники громадських і профільних об’єднань та 

організацій.  

Респондентам було запропоновано заповнити анкету в електронному 

режимі  за допомогою Google-форм. Середні результати отриманих оцінок 

наведені у табл. 2.18. Крім того, в кожній із груп проведено ранжування 

управлінських рішень для визначення пріоритетності їх впровадження. 

Таблиця 2.18 

Групування управлінських рішень для вирішення ключових проблем управління 

соціально-економічним розвитком підприємств енергетичного сектору України 

№

 

п/

п 

Управлінські рішення для вирішення ключових 

проблем 

Оцінка рішення 

Ранг 

в
аж

л
и

в
іс

ть
 

в
ар

ті
ст

ь
 

ск
л
ад

н
іс

ть
 

ч
ас

 

м
ас

ш
та

б
н

іс
ть

 

р
и

зи
к
о
в
ан

іс
ть

 


 

          

ГРУПА 1. Проблеми у соціальній складовій соціально-економічного розвитку 

підприємства 

1.  

Впровадження програм для розвитку людського 

капіталу. Розробка програм міжнародного 

стажування працівників.   

4,7 4,0 3,7 3,6 4,0 2,8 22,8 1 
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Продовження табл. 2.18 

2.  

Забезпечення умов для якісної освіти «впродовж 

життя», покращення розуміння необхідності 

постійного підвищення рівня професійних навичок. 

Співпраця із вищими навчальними та 

дослідницькими закладами. 

4,5 3,8 3,4 3,3 3,8 2,2 20,9 6 

3.  
Запобігання будь-яким видам дискримінації, зокрема 

за статевою, віковою, мовною та іншими ознаками 
4,4 2,5 3,3 3,3 4,2 2,5 20,1 7 

4.  

Забезпечення права на безпечні умови праці 

працівників на робочому місці та підвищення рівня 

правової культури. 

4,7 3,6 3,5 3,2 4,1 2,6 21,7 4 

5.  

Запровадження кодексу ділової поведінки, в якому 

буде прописано правила та норми поведінки в 

колективі, основи ведення ділових переговорів та 

спілкування всередині підприємства, 

загальноприйнятий стиль вбрання, механізми 

вирішення конфліктів інтересів і т.д 

4,3 2,8 3,7 3,8 4,2 2,3 21,1 5 

6.  

Забезпечення гідної праці, відповідальність за робочі 

місця та робітників, із працівниками та державою 

(соціальний діалог). Покращення охорони праці на 

підприємстві 

4,5 3,8 3,5 3,8 4,1 2,3 22,0 3 

7.  Розробка прозорої системи стимулювання персоналу 4,5 3,5 3,3 3,3 3,9 3,7 22,3 2 

          

ГРУПА 2. Проблеми в економічній складовій соціально-економічного розвитку 

підприємства 

8.  Збільшення обсягів виробництва 4,5 4,4 4,2 4,1 4,4 4,2 25,7 2 

9.  
Модернізація обладнання, що дозволить 

мінімізувати втрати на виробництві 
4,7 4,4 4,2 3,7 4,0 3,7 24,7 3 

10.  

Прозорість ведення бізнесу, що передбачає прозору 

структуру капіталу та надання інформації про 

безпосередніх власників, своєчасне та повне надання 

інформації про результати діяльності компанії, про її 

соціально відповідальну діяльність тощо. 

4,3 3,4 3,2 3,2 4,2 3,5 21,8 6 

11.  

Вибір та розробка стратегії розвитку підприємства та 

залучення всіх працівників до цього процесу. 

Здійснення періодичного аудиту на підприємстві з 

метою оцінювання майнового та фінансового стану 

підприємства.   

4,3 3,3 4,1 3,5 4,1 3,4 22,8 5 

12.  

Боротьба із корупцією, що передбачає відстоювання 

принципів вільної конкуренції; уніфікацію 

оподаткування доходу підприємств, уникнення 

маркетингових технологій, що порушують принцип 

вільної конкуренції; тощо 

4,3 3,7 3,9 3,8 4,5 3,6 23,8 4 

13.  

Поширення принципів КСВ на всі напрями 

діяльності компанії: маркетинг, закупівля, продаж 

тощо. Інтеграція КСВ в систему стратегічного 

управління підприємством 

4,0 2,7 3,7 3,5 3,9 3,2 20,9 7 

14.  Створення нових потужностей  4,8 4,8 4,6 4,7 4,5 4,3 27,5 1 
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Продовження табл. 2.18 

ГРУПА 3. Проблеми в екологічній складовій соціально-економічного розвитку 

підприємства 

15.  Освоєння нових видів продукції високої якості 4,8 4,6 4,5 4,4 4,6 3,7 26,5 1 

16.  

Інформування та просвіта споживачів стосовно їхніх 

прав та питань, актуальних для розвитку споживчого 

ринку України; сприяння підвищенню громадської 

активності, заохочення споживачів до діалогу та 

залучення до покращення якості товарів та послуг. 

3,9 3,5 3,3 3,2 3,9 2,3 20,1 6 

17.  
Підвищення стандартизації та сертифікації 

продукції, що виробляється на підприємстві 
4,7 4,2 4,0 3,8 4,3 2,8 23,7 2 

18.  

Ведення екологічної звітності. В звіті повинна бути 

оприлюднена інформація про шкідливі для 

суспільства та довкілля наслідки діяльності компанії. 

4,5 3,4 3,9 3,5 3,9 2,9 22,1 4 

19.  

Зменшення антропогенного навантаження на 

довкілля та інтеграція концепції сталого розвитку в 

систему управління, стратегію та методи прийняття 

рішень. 

4,5 3,5 3,6 3,5 4,0 2,8 21,8 5 

20.  

Впровадження зеленого офісу. Основна ідея полягає 

в тому, що підприємство раціонально, ощадливо 

споживає усі необхідні ресурси в офісі: 

електроенергія, вода, папір, тощо. 

4,3 4,0 2,9 2,8 3,5 2,0 19,4 7 

21.  

Дотримуватись соціальних та екологічних стандартів 

під час закупівлі та транспортування товарів, вчасне 

виконання майнових зобов‘язань у рамках процедур 

закупівель та поставок. 

4,5 3,7 3,5 3,7 4,1 2,8 22,3 3 

          

Джерело: складено та розраховано автором 

 

Таким чином, групування управлінських рішень для мінімізації ключових 

проблем при управлінні соціально-економічним розвитком підприємства показує 

в кожній з виділених груп проблем при управлінні соціально-економічним 

розвитком підприємств ранжування рішень за послідовністю їх впровадження у 

процесі управління соціально-економічним розвитком підприємств. 

Управління соціально-економічним розвитком підприємства повинно стати 

філософією або навіть ідеологією бізнесу та менеджменту – воно не повинно 

зводитись до використання набору формалізованих правил, моделей, дій. Процес, 

спрямований на зміну у напрямку соціально-економічного розвитку, повинен 

початись на підприємствах одразу після комплексного аналізу і бути 

безперервним. До реалізації таких змін повинні бути залучені усі працівники, 

менеджери та керівники мають проявити максимум високого професіоналізму, 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


143 

творчості й аналітичних здібностей. Звичайно, такі зміни потребують витрат часу, 

ресурсів, постійного моніторингу як факторів середовища, так і виконання 

поставлених завдань. 

Управління соціально-економічним розвитком залишатиме низку ключових 

проблем, вирішення яких і буде гарантувати підвищення ефективності діяльності 

в цілому. Серед усіх пріоритетних завдань підприємства, на сьогоднішній день, 

визначають найбільшими проблемами у розвитку – розгалуженість між 4 

основними завданнями: підвищення соціальної відповідальності підприємства; 

збільшення частки ринку; підвищення вартості фірми; покращення якості 

продукції, послуг. 

Соціально-економічний розвиток підприємства виступає індикатором 

ефективності господарської діяльності підприємства. Проте, наявність широкого 

спектру загальновизнаних методів, принципів та засад управління розвитком 

підприємства не призводять до значного збільшення конкурентних переваг у 

сучасних умовах. Для цього необхідні додаткові дії й удосконалення методики 

управління підприємствами для застосування їх саме при управлінні соціально-

економічним розвитком підприємства. Для збереження та примноження 

економіки України, підвищення якості управління та результативності діяльності 

вітчизняних підприємств було визначено залежність досягнутоі ефективністі їх 

функціонування.  

Наступним етапом управління соціально-економічним розвитком 

підприємства повинен стати пошук заходів подолання проблемних аспектів та 

вибір альтернативних шляхів до вирішення таких проблем.  

 

Результати цього розділу опубліковані у роботах: 

[164;165;169;170;171;172;174;175;177;179] 
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Висновки до розділу 2 

 

У другому розділі «Оцінювання управління соціально-економічним 

розвитком підприємства» проведено аналіз сучасних умов соціально-

економічного розвитку підприємства, оцінено рівень та динаміку соціально-

економічних показників розвитку підприємств та  розглянуто  ключові проблеми 

управління соціально-економічним розвитком підприємств енергетичного сектору 

України. Оцінювання соціально-економічного розвитку підприємств України 

складається з 6 етапів, 4 з яких детально розглянуто у 2 розділі на прикладі 

підприємств енергетичного сектору України.  

1. Перший етап передбачає аналіз особливостей діяльності промислових 

підприємств у сучасних умовах. При оцінці макросередовища функціонування 

підприємств енергетичного сектору України були виділені такі фактори: 

політико-правові, економічні, соціокультурні, науково-технічні, демографічні й 

екологічні. Це дозволило детально проаналізувати функціонування енергетичного 

ринку, достежити вплив кожного з виділених факторів на умови соціально-

економічного розвитку підприємств. Наукова новизна запропонованої схеми 

полягає в тому, що вона об’єднує всі можливі енергетичні ресурси, способи їх 

перетворення та використання.  

2. Другий етап передбачає аналіз соціально-економічного розвитку 

підприємств. Досліджено та проаналізовано динаміку соціально-економічного 

розвитку таких підприємств енергетичного сектору: Корпорація «СОЮЗ» 

(м.Харків, м.Одеса); ПАТ «ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ» (м. Київ); 

ПАТ «Пiвденьзахiделектромережбуд» (м. Львів); ПрАТ «СВС-Дніпро» (м. Київ); 

ПАТ«ПТКІ «УКРКРАНЕНЕРГО» (м.Харків); ТОВ «ПЕК» (м. Вінниця); 

ПАТ «ЛьвiвОргрес» (м. Львів); ПРАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» (м. Дніпропетровськ); 

ПАТ «ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ-10» (м. Запоріжжя); ПрАТ «ТЕХЕНЕРГО» 

(м. Львів). Соціально-економічний розвиток зазначених вище підприємств 

енергетичного сектору України проаналізовано за 2010-2015  рр. на основі 

системи 24 показників, що характеризують 3 складові соціально-економічного 

розвитку. Проведене дослідження рівня соціально-економічного розвитку 
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підприємств енергетичного сектору за період 2010 – 2015 рр. показало, що немає 

зрушень у відродженні енергетики України. Такі результати потребують 

реагування держави та керівництва підприємств. Модернізація та перегляд умов 

функціонування цього сектору є першочерговими на шляху до дотримання умов 

Договору про вступ України до Європейського Енергетичного Співтовариства. 

3. Третій етап оцінки передбачає побудову економетричної моделі 

зв’язку ефективності діяльності підприємства з рівнем його соціально-

економічного розвитку. Отримані результати узагальненого показника 

ефективності діяльності аналізованих підприємств у 2010-2015  рр. дали змогу 

зібрати необхідну інформацію для подальшого моделювання. На основі 

попередніх авторських досліджень відображено соціально-економічний розвиток 

підприємств за допомогою системи рівнянь. Отримана модель за усіма критеріями 

є адекватною і показала, що більше 90% ефективності діяльності підприємства 

залежить від економічної, соціальної й екологічної складових соціально-

економічного розвитку підприємств. Такі дані підтверджують, що при виборі 

показників для аналізу були максимально враховані всі аспекти діяльності. Для 

зростання енергоефективності економіки України та її зміцнення в цілому 

надзвичайно важливо надавати перевагу підвищенню рівня соціально-

економічного розвитку підприємств енергетичного сектору. 

4. Четвертий етап включає виокремлення тенденцій соціально-

економічного розвитку підприємств енергетичного сектору України, що, на 

доповнення раніше виділених закономірностей, передбачають групування 

проблем управління соціально-економічним розвитком вітчизняних підприємств 

у частині ранжування з-поміж усіх складових проблемної ділянки, яка потребує 

реформування в першу чергу. Виділені проблеми соціально-економічного 

розвитку вітчизняних підприємств були поділені автором на 3 групи: 

I.  Проблеми у соціальній складовій соціально-економічного розвитку 

підприємства: 1) дефіцит кваліфікованого персоналу; 2) несприятливі умови 

праці, високий рівень травматизму; 3) низький рівень корпоративної культури; 

II. Проблеми в економічній складовій соціально-економічного розвитку 

підприємства: 1) низький рівень продуктивності праці; 2) застаріла матеріально-
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технічна база; 3) високий рівень ризиків у діяльності підприємств;  

III. Проблеми в екологічній складовій соціально-економічного розвитку 

підприємства: 1) невідповідність діяльності вимогам та стандартам ЄС; 2) 

низький рівень екологічної відповідальності фірми та працівників; 3) 

нераціональне використання природних ресурсів. 

5. Групування управлінських рішень для мінімізації ключових проблем 

при управлінні соціально-економічним розвитком підприємства показує в кожній 

із виділених груп необхідне ранжування рішень за послідовністю їх 

упровадження в діяльність суб’єктів енергетичного сектору. Це сприятиме 

подальшій розробці стратегії удосконалення соціально-економічного розвитку 

підприємств, покращення їх управління та підвищення конкурентоспроможності 

енергетичних підприємств. Таким чином, проведене оцінювання управління 

соціально-економічним розвитком підприємства надає підґрунтя для подальшого 

виокремлення напрямів покращення управління підприємствами, здійснення 

ефективних змін в енергетичному секторі та підвищення 

конкурентоспроможності економіки України в цілому. 

За результатами дослідження виявлено, що загальний рівень соціально-

економічного розвитку підприємств енергетичного сектору України за усіма 

складовими знаходиться на рівні нижчому за середній. Тільки третина 

українських підприємств енергетичного сектору надає значної уваги соціальній та 

економічній складовим. Загалом вітчизняні підприємства енергетичного сектору 

потребують постійного удосконалення управління соціально-економічним 

розвитком. Розуміння ролі управління соціально-економічним розвитком є 

надзвичайно важливим у процесі підвищення рівня конкурентоспроможності 

національної економіки.   
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РОЗДІЛ 3.  

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ 

 

3.1. Застосування технології управління знаннями для прискорення соціально-

економічного розвитку підприємств  

 

Дослідження соціально-економічного розвитку енергетичних підприємств 

України показало, що на таких підприємствах є багато проблем. У процесі 

проведеного дослідження було виокремлено 3 групи проблем (пов’язані із 

соціальною, економічною та екологічною складовими соціально-економічного 

розвитку), що виникають при управлінні соціально-економічним розвитком 

підприємств енергетичного сектору України.  

Найбільшими перешкодами, що стримують процес постійного 

удосконалення, виявилися: втрата провідних висококваліфікованих працівників, 

що призводить до ослаблення інтелектуального потенціалу підприємства; 

зниження частки інженерно-технічних працівників і науковців у загальній 

чисельності працюючих; зниження винахідницької та раціоналізаторської 

активності; низький освітній рівень працівників; несприятливі умови праці, 

високий рівень травматизму; застаріла матеріально-технічна база; високий рівень 

ризиків у діяльності підприємств;  низький рівень екологічної відповідальності 

підприємства та працівників; нераціональне використання природних ресурсів 

тощо.  

Важливим фактором мінімізації цих проблем повинно стати впровадження 

більш ефективних управлінських технологій, що дозволять підвищити рівень 

соціально-економічного розвитку підприємств енергетичного сектору України. 

Актуальність вибору нової управлінської технології залежить від масштабності 

проблем, які будуть вирішені в результаті її впровадження. Зазначимо, що у 

більшості проблемних ділянок прослідковується один спільний елемент, 

управління яким можна змінити на краще. У цьому випадку – це невичерпний 
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потенціал людини, її здатність і бажання постійно удосконалюватися. Інтеграція 

вмінь, знань та навичок персоналу із сукупністю виробничих процесів сприяють 

зростанню конкурентоспроможності підприємства в цілому. Конкурентною 

перевагою підприємств у сучасних умовах постає здатність створювати, 

накопичувати, розподіляти та застосовувати нові знання.  

Розвиток будь-якого підприємства залежить від великої кількості 

різноманітних факторів, таких як: наявність клієнтів та партнерів, ефективна 

маркетингова, фінансова, інвестиційна, інноваційна політики, кваліфікація та 

система стимулювання персоналу, відповідальне ведення бізнесу перед усіма 

заінтересованими сторонами, насиченість та розвиток ринку тощо. Отже, одним із 

ключових напрямів є соціальний розвиток підприємств енергетичного сектору, 

що проявляється в усіх без винятку названих вище факторах.  

Соціально-економічні орієнтири розвитку підприємства сформувалися в 

результаті змін економічної системи в напрямку відповідального ставлення до 

всіх заінтересованих сторін та врахування інтересів, потреб людини як основної 

продуктивної сили постіндустріальної економіки. Зважаючи на цілі ефективної 

підприємницької діяльності, керівництво повинно розглядати соціально-

економічний розвиток підприємства як стратегічний процес досягнення 

конкурентоспроможності. Це допоможе швидше пристосовуватися до сучасних 

змін зовнішнього середовища, зумовлених глобалізацією економічно-політичних 

та соціально-політичних процесів, індивідуалізацією суспільства в цілому і 

особистості зокрема, підвищенням значимості особистості та її прав, стрімкою 

науково-технічною революцією та новим культурним витком суспільного 

розвитку.   

Жодні зміни не можуть дати бажаного результату без супроводу відповідної 

ефективної системи управління соціально-економічним розвитком, що базується 

на програмах розвитку, методах, технологіях, механізмах реалізації тощо. 

Важливим питанням при цьому залишається пошук перспективного напрямку 

управління соціально-економічним розвитком підприємства енергетичного 

сектору України.  
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Важливим у наш час є вибір управлінської технології для соціально-

економічного розвитку підприємств енергетичного сектору України, що 

включатиме в себе: прийоми ефективного управління; напрями та закономірності 

здійснюваних змін; систему контролю.  

Здійснені науковцями світу дослідження [255,265,279,296,297,307,320,163] 

доводять, що в організаціях, у тій чи іншій формі, використовуються тільки 20% 

усіх знань, що стають «явними». Тобто 80% знань залишаються невикористаним 

потенціалом підприємства. Найчастіше це «нереалізовані» думки та пропозиції 

працівників. Задіяти ці знання можливо у процесі взаємодії людей, їх навчання та 

розвитку. Тому, зважаючи на дослідження міжнародних організацій та окреслені 

проблеми соціально-економічного розвитку підприємств енергетичного сектору 

України, пропонуємо керівникам зосередити увагу на управлінні знаннями. Такий 

напрям повинен стати перспективним для соціально-економічного розвитку 

досліджуваних підприємств засобом ефективного управління такими його 

складовими, як: розвиток персоналу, мотивація працівників, розширення їх прав 

та можливостей, залучення працівників до різноманітних форм управління та 

контролю якості в організації тощо. 

Першочерговою умовою запровадження управління знаннями у практику 

ведення бізнесу повинно стати формування відповідної організаційної культури, 

взаємодії між працівниками та зовнішніми стейкхолдерами, заохочення до ризику 

та самостійності у прийнятті рішень на різних рівнях. Це допоможе інтенсивніше 

здійснювати кругообіг наявних на підприємстві знань. Мотивація праці є 

з’єднувальною ланкою між роботодавцем, працівником і результатом роботи. 

Розробка дієвої системи мотивування дозволить не лише заохотити персонал до 

підвищення продуктивності праці, а й до навчання та постійного удосконалення.  

Моральне і матеріальне стимулювання праці на підприємствах 

енергетичного сектору України повинні містити комплекс заходів, спрямованих 

на підвищення трудової активності працюючих і, як наслідок, підвищення 

ефективності та якості праці. У впровадженні інновації на першому місці такі 

якості персоналу, як професіоналізм, здатність до творчості, інтелектуальні 

здібності, комунікативні якості, психофізіологічні характеристики. Для пошуку 
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ефективних заходів підвищення соціальної складової соціально-економічного 

розвитку підприємств енергетичного сектору України, у рамках управління 

знаннями, проаналізуємо найбільш розповсюджені заходи заохочення працівників 

до розвитку (див. табл. 3.1).  

Таблиця 3.1 

Характеристика заходів заохочення працівників до розвитку 

№ Назва заходу Характеристика 
Переваги 

застосування 

Недоліки 

застосування 

1.  

Диверсифікація 

діяльності 

персоналу 

Розширення спектру знань, 

умінь, навичок, 

кваліфікації, комунікацій 

Збільшення 

знань 

працівників 

Складність 

оволодіння 

новими 

знаннями 

2.  

Створення 

консультативних 

груп 

Об'єднання працівників по 

5 - 6 осіб. Діяльність груп 

охоплює різні аспекти 

організації роботи 

підприємства і включає 

виявлення проблеми, її 

аналіз, вироблення 

пропозицій, рекомендації 

щодо вирішення проблеми 

Використання 

«мозкового 

штурму» для 

пошуку 

варіантів 

вирішення 

проблем 

Відволікання 

персоналу від 

прямих 

обов’язків 

3.  

Налагодження 

постійного 

процесу розвитку 

персоналу 

Створення системи 

навчання, що поєднує 

профільні інститути та 

підприємство 

Наявність 

необхідної 

чисельності 

кваліфікованог

о персоналу 

Значні 

інвестиції, 

важко 

зацікавити 

працівників  

4.  

Впровадження 

елементів 

персонального 

менеджменту 

Надання можливості 

самостійно здійснювати 

планування, організацію, 

контроль і регулювання 

виробничого процесу 

Залучення 

працівників до 

різноманітних 

форм 

управління та 

контролю 

якості в 

організації 

Розпорошення 

відповідальност

і 

5.  

Курси 

підвищення 

кваліфікації та 

перепідготовки 

Основні форми навчання: 

оволодіння функціями на 

робочому місці в процесі 

роботи, ротація, 

підвищення кваліфікації в 

рамках конкретної посади, 

оволодіння професією під 

керівництвом наставника, 

курси з вивчення 

конкретної тематики 

Покращення 

загального 

рівня знань 

працівників, 

удосконалення 

виробничого 

процесу  

Потрібно весь 

час 

відслідковувати 

рівень знань 

працівників, 

щоб відбирати 

необхідних для 

навчання 
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Продовження табл. 3.1. 

6.  

Матеріальне 

стимулювання 

розвитку 

персоналу 

Створення преміальних 

фондів за освоєння та 

випуск нової продукції, 

введення безтарифної 

системи оплати праці, 

система "доплат за знання" 

Миттєва 

реакція 

працівників, 

підвищення 

ефективності 

управління  

Складність 

відслідковуванн

я всіх 

працівників, що 

заслуговують 

виплату 

7.  

Соціальне 

виховання 

персоналу 

Активізація соціально-

психологічних 

мотиваторів праці 

Формування 

збалансованого 

соціально-

психологічного 

клімату в 

колективі 

Можлива 

негативна 

реакція 

працівників – 

опір  

Джерело: складено автором на основі [255,265,320,38,22,201,205,95] 

 

Кожен із запропонованих заходів заохочення працівників має певні 

особливості, переваги і недоліки, що були наведені у табл. 3.1. У результаті 

впровадження цих заходів у міжнародних компаніях склалася нова методика 

управління соціально-економічним розвитком підприємства, де знайшли 

відображення як традиційні, так і нетрадиційні підходи до питань впливу на 

поведінку людей, їхні інтереси, використання цілої системи форм, методів і 

факторів активізації трудової поведінки. Заохочення персоналу підприємств 

енергетичного сектору України повинно базуватися не на попередніх результатах 

праці, а на тому, що очікується від працівника в майбутньому. 

Розглянемо міжнародну практику використання найбільш поширених 

заходів заохочення працівників. Так, компанії «Arthur D. Little», «Dow Jones», 

«Heller Financial» впроваджували на своїх підприємствах проекти диверсифікації 

діяльності персоналу[255,296]. Наприклад, консалтингова компанія в області 

управління «Arthur D. Little» використовує такий алгоритм дій: 1) визначає, які 

знання є стратегічними для компанії; 2) коригує знання персоналу, визначаючи 

спочатку можливості та бар’єри для успішного обміну знаннями та навичками; 3) 

відстежує отриманий результат і удосконалює стратегічно важливі знання та 

навички для підприємства.  

Важливим елементом підтримки запровадження технології управління 

знаннями на підприємствах енергетичного сектору України є інтеграція освіти, 

науки та виробництва. Під зазначеними сторонами розуміють групи працівників, 
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керівників та співвласників підприємства, від дій яких залежить здійснення 

організаційних змін; представників ВНЗ (науково-педагогічний склад, 

лабораторії, інститути тощо), які зацікавлені у підготовці кваліфікованих 

працівників та підтвердженні теоретичних фактів практичними дослідами.  

Прикладом створення консультативних груп є компанія «ІВМ», де для того, 

щоб працівники змогли регулярно обмінюватися досвідом, використовуються 

неформальні бесіди, у яких вони розповідають про реальні ситуації та проводять 

дискусії щодо пошуку методів вирішення проблеми. Курси підвищення 

кваліфікації та перепідготовки груп працівників використовуються такими 

компаніями, як «Kodak», «ЕY» («Ernst & Young»), «KPMG» та ін. [255,320] як 

один із елементів удосконалення, мотивування та єднання працівників. Тому, 

основним механізмом для створення якісних знань і їх застосування є спілкування 

співробітників, що спільно працюють у рамках однієї організації. 

Особливої актуальності в рамках управління знаннями набуває вирішення 

проблем координації, узгодження потреб, мотивів та цілей працівників і 

підприємства в цілому, визначення та розв’язання протиріч між цілями та 

потребами працівників і підприємства. Важливо також формувати базис та умови 

для отримання нових знань. А це, у свою чергу, вимагає постійного 

самовдосконалення, ініціативи, відповідальності, рішучості, систематичного 

підвищення кваліфікаційного рівня, творчої активності працівників. 

У системі управління знаннями на підприємствах енергетичного сектору 

України система мотивації персоналу і корпоративна культура відіграють, на 

нашу думку, головну роль - кожен з цих елементів окремо і в сукупності. 

Упровадження корпоративної культури на підприємствах енергетичного 

сектору є важливим напрямом змін в управлінні знаннями. Формування 

корпоративної культури, орієнтованої на розвиток кожного працівника, на 

ефективний взаємообмін знаннями та продуктивне їх використання вимагає від 

підприємства також урахування рівня компетентності працівника, міри його 

зростання, результатів взаємообміну знаннями з колегами та ефективності 

застосування отриманих знань у виробництві.  
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В умовах кризи необхідно змінювати підходи до впровадження елементів 

корпоративної культури в практику ведення бізнесу. Важливо розуміти, що 

співробітників більше будуть мотивувати глибинні елементи: цінності та 

переконання, а не значки або атрибути. І зовнішні елементи корпоративної 

культури залишаються важливим інструментом системи мотивації, тільки якщо 

вони спираються саме на наявні, а не проголошені цінності. У складний час 

нагороди в будь-якій формі будуть сприйматися як «мішура», пусті заклики, а 

корпоративні заходи як пусте марнотратство. Отже, найбільш близькі до 

підвищення рівня соціально-економічного розвитку ті підприємства, які 

використовують актуальні на сьогодні варіанти мотивування та заохочення 

персоналу, спираються на ціннісні орієнтації людей, їх очікування. 

Запровадження управління знаннями на підприємствах енергетичного 

сектору як перспективного напряму соціально-економічного розвитку також 

потребує реалізації таких заходів як: формування ефективної інноваційної 

стратегії, вдосконалення формування та використання інтелектуального капіталу 

в усіх його проявах. Тому підприємствам України потрібно більше робити акцент 

на інтелектуальних ресурсах, інтелектуальному капіталі, науці, трансфері 

результатів творчої діяльності у виробничі процеси. Перш за все, це передбачає 

створення нової та розширення існуючої інформації.  

Будь-який інноваційний процес на початковому етапі здійснюється через 

наявні ресурси діючого виробництва, і лише після доведення його до ефективного 

використання сприяє підвищенню якості та збільшенню виробничих 

потужностей. Невід'ємною складовою сучасної економіки є наукоємні інновації та 

передові інформаційні технології, в яких ефективно використовуються збагачені 

знання. Усі нововведення – новітні технології, інновації – потребують надійного 

захисту. Права інтелектуальної власності суттєві для багатьох видів діяльності, 

оскільки захищають інвестиції в наукові дослідження і допомагають забезпечити 

прибутки, від яких залежить наука. Важливо відзначити, що саме надійний захист 

прав інтелектуальної власності, наявність усіх необхідних свідоцтв та ліцензій 

може захистити підприємства енергетичного сектору України від використання 

конкурентами їх інтелектуальної власності.   
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Нові знання у вигляді наукового відкриття і винаходів вимагають значних 

фінансових ресурсів, високорозвинених здібностей і ділових якостей, щоб 

випереджати конкурентів. Дієвим фактором формування нової управлінської 

технології соціально-економічного розвитку підприємства є прийняття 

своєчасного управлінського рішення, спрямованого на вибір кращої із 

альтернатив.  

Таким чином, для вітчизняних підприємств енергетичного сектору 

пріоритетним напрямом соціально-економічного розвитку повинно стати 

впровадження технології управління знаннями, що базується на таких елементах:  

I. Створення робочої групи (можливе залучення провідних фахівців зі 

сторони), яка працюватиме над формуванням відповідного типу 

організаційної культури. Важливо налагодити взаємодію між 

стейкхолдерами при одночасному підвищенні значимості знань на 

підприємстві.  

II. Надання доступу до необхідних знань співробітникам, підрозділам. 

Необхідно підтримувати цілісність знань, заохочувати самовдосконалення 

працівників, їх ініціативність, рішучість та творчу активність.  

III. Сприяння обміну знаннями між людьми. Налагодження процесу навчання 

на підприємстві. 

IV. Створення дієвої системи мотивування працівників з одночасним 

упровадженням на підприємстві корпоративної культури, орієнтованої на 

розвиток та підтримку розвитку кожного працівника (важливим чинником 

при цьому виступає виділення чітких цінностей та переконань). 

V. Забезпечення надійного збереження наявних та потенційних знань в особі 

кваліфікованих працівників через запровадження дієвої кадрової політики 

підприємства.  

Упровадження технології управління знаннями надає можливість вивести 

підприємства енергетичного сектору України на високий конкурентоспроможний 

рівень та отримати низку переваг у діяльності, а саме:  

1. Підвищення якості управлінських рішень. 

2. Отримання нових знань. 
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3. Створений взаємообмін наявних знань сприятиме підвищенню 

кваліфікаційного рівня усього персоналу. 

4. Підвищення продуктивності праці, навчання та удосконалення працівників. 

5. Формування дієвої корпоративної культури. 

6. Раціоналізація операцій та використання всіх наявних ресурсів. 

7. Стимулювання інновацій через розвиток нових продуктів або послуг. 

8. Підвищення якості та конкурентоспроможності продукції та послуг. 

9. Підвищення рівня задоволеності клієнтів продуктами та послугами.  

10. Покращення іміджу та репутації фірми, зростання прибутковості та 

рентабельності організації. 

Саме орієнтоване на знання організаційне середовище є ключовим 

стимулом, що формує у персоналу стійку мотивацію корпоративної ідентичності 

та організаційної причетності, який через організаційне навчання активує 

інтелектуальний потенціал окремого індивіда та сприяє зростанню 

інтелектуального капіталу підприємства. [4,с.17] 

Пропонуємо для вітчизняних підприємств енергетичного сектору графічне 

зображення застосування процесів технології управління знаннями для зростання 

рівня соціально-економічного розвитку (див. рис.3.1.). Такий рисунок відображає 

задачі, процеси управління знаннями та їх зміст на основі запропонованої 

послідовності елементів для впровадження технології управління знаннями.  
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Рис 3.1. Графічне зображення застосування процесів технології управління знаннями для соціально-економічного 

розвитку підприємств енергетичного сектору України    Джерело: складено автором 
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Технологія управління знаннями включає процеси виробництва, 

розподілу та використання знань з чітким напрямом їх переміщення та 

врахуванням необхідних елементів для функціонування і соціально-

економічного розвитку підприємства. Варто відзначити, що напрями процесів у 

технології управління знаннями загалом можна поділити на три рівні створення 

знань і управлінських механізмів переміщення та перетворення їх у 

інтелектуальні активи. Система управління знаннями на кожному із трьох 

напрямів відрізняється специфікою структурної побудови й елементними 

складовими.  

Продукування знань, що повністю спрямовано за межі підприємства, 

характеризується наявністю формальних і неформальних систем, направлених 

на генерування нових знань. Необхідно здійснювати порівняння наявного рівня 

знань із бажаним. Це допоможе організувати працівників та налаштувати їх на 

отримання нових знань. Потрібно поступово переходити до розширення 

спектру знань, умінь, навичок, кваліфікації, комунікації. Виробництво знань під 

час цього процесу стає постійним та звичним для персоналу, а тому не виникне 

жодних бар’єрів для створення системи навчання, що поєднує профільні 

інститути та підприємство.  

Як окремий захід пропонується співпраця з вищими навчальними та 

дослідницькими закладами. Одним із напрямів співпраці може бути вивчення й 

аналіз ринку праці: попиту та пропозиції на економічні та технічні 

спеціальності сьогодні; надання можливості студентам проходити виробничу та 

науково-дослідну практики на підприємстві; заохочення молодих спеціалістів 

до отримання великого спектру знань, що допоможе в майбутньому досягти 

високих результатів. Основним завданням для керівників підприємств повинно 

стати формування дієвого механізму ефективної взаємодії між усіма 

заінтересованими сторонами такого процесу з метою перетворення неявних 

знань організації на наявні, їх актуалізації та трансформації в активи компанії. 

Успішність цієї групи процесів технології управління знаннями залежить від 

постійного підвищення кваліфікації та перепідготовки персоналу з метою 
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створення нових компетенцій, що забезпечують соціально-економічний 

розвиток підприємства.  

Ефективне управління переміщенням знань сприятиме можливості їх 

використання у процесах розподілу всередині підприємства. Очевидно, що це 

підкріплюється інтенсивним обміном інформацією між членами колективу, а 

також зовнішніми контактами з контрагентами фірми. Тому така група процесів 

технології управління знаннями є результатом тривалого процесу вивчення 

теорії та практики функціонування і розвитку підприємств. Крім безперервного 

процесу управління кваліфікацією, одним із найважливіших завдань є 

створення консультативних груп, в яких менеджери усвідомлюють нові 

завдання управління, що допомагає знаходити власні приховані ресурси і 

резерви для розвитку. Основним стрижнем процесів розподілу знань повинно 

стати впровадження елементів персонального менеджменту. Це допоможе 

налагодити самоорганізацію працівників, досягати кращих результатів. 

Важливо пам’ятати, що усі дії повинні бути підкріплені  ефективною системою 

стимулів для співробітників. Необхідно змінити установку працівників, які 

звикли вважати знання конкурентною перевагою і не бажають ділитися ними, 

переконуючи їх в тому, що вільний обмін знаннями є джерелом успіху 

організації й особистості. 

Технологія управління знаннями орієнтована не лише на формування та 

розподіл, а й на ефективне використання знань. Першим елементом з-поміж 

цієї групи процесів виступає активізація соціально-психологічних мотиваторів 

праці. Ця зміна у соціально-економічному розвитку підприємства стосується 

мотиваційних елементів, навчальних систем, критеріїв особистого внеску та 

показників діяльності організації. Об’єднуючим елементом виступає довіра між 

працівниками та сприятливий соціально-психологічний клімат. Результативне 

використання набутих знань вимагає від підприємства також створення 

сприятливого навчального та інноваційного клімату. Менеджерам підприємства 

потрібно пам’ятати, що рівень компетентності працівників буде тим швидше 

зростати, чим швидше вони зможуть застосовувати отримані знання у практиці 

роботи. Тому безпосереднє управління персоналом підприємства (планування 
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робочих місць, гнучкий стиль управління, планування кар'єри) виступає 

важливим процесом технології управління знаннями, адже допомагає 

скоригувати стратегію соціально-економічного розвитку підприємства в 

цілому.  

Для того, щоб зрозуміти, яким чином впровадження технології 

управління знаннями допоможе активізувати соціально-економічний розвиток 

підприємств енергетичного сектору України, було запропоновано її практичне 

впровадження на ТОВ «ПЕК». Такі заходи являють собою набір та 

впровадження інструментів технології управління знаннями. 

На першому етапі була створена «база знань». Спочатку пройшли 

тестування працівники – на відповідність посади, знання новацій у даному 

секторі та у своєму сегменті роботи, володіння мовами, хобі. Інформація про 

наявний рівень знань і вмінь стає доступнішою для всіх людей фірми та 

вибраних зовнішніх партнерів. Паралельно звели всю документацію про 

продукти та послуги, що виробляються. Це дозволило оновити дані та 

допомогти людям, які використовують Інтернет і веб-сайт підприємства, 

швидше знайти потрібну інформацію. Крім того, на підприємстві були виділені 

проблемні ділянки та поставлені оперативні завдання для розширення спектру 

знань, умінь, навичок, кваліфікації, комунікації тощо.   

Другий етап складався із кількох частин:  

1). Використання для вирішення стратегічних завдань не лише планового 

та проектного відділів, а застосовування «мозкового штурму», що дозволить 

створювати нові і незвичайні ідеї. Залучати потрібно працівників із технічною, 

економічною, юридичною освітами тощо.  

2). Виділення кімнати для створення макетів, креслень та прототипів 

продуктів підприємства. Отримані результати попереднього дослідження 

показали, що у працівників існує безліч ідей щодо модернізації продуктів, 

однак вони можуть набути цінності лише після введення в дію.  

3). Впровадження на підприємстві програмного забезпечення IBM Notes. 

Необхідно зберігати звіти та документацію за проектами, замітки, рекомендації 

та листи від кожного працівника, що були використані. Згодом цей матеріал 
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буде накопичуватися і становити упорядковане підґрунтя для подальших 

проектів. Для полегшення організації, всі справи будуть класифікуватися і 

зберігатися в базах даних з використанням програмного забезпечення, такого як 

IBM Notes. 

4). Кожному працівникові, відповідно до проведеного тестування, 

потрібно було визначити 3-5 пункти для подальшого розвитку. У майбутньому 

планується мотивувати кожного, хто до кінця року продемонструє розвиток 

своїх профнавичок. 

На заключному етапі підприємству було запропоновано підтримувати 

наявний рівень корпоративної культури. Однак потрібно звернути увагу на 

проведення масових заходів, що дозволить створити більш сприятливий клімат 

для роботи, зміцнити колектив. Для безпосереднього управління персоналом 

необхідно використовувати інформаційні системи вирішення завдань, що 

побудовані на штучному інтелекті. Іншим прикладом є експертні системи, які 

пропонують рекомендації, проводять аналіз, виконують класифікацію, дають 

консультації. Однак вони орієнтовані на розв'язування задач, вирішення яких 

вимагає проведення експертизи людиною-спеціалістом. 

Отже, впровадження технології управління знаннями змушує розглядати 

окремі процеси, що сприяють соціально-економічному розвитку підприємств 

енергетичного сектору України. Однак разом вони створюють безперервний 

ланцюжок ефективної передачі та використання знань між співробітниками. 

Управління соціально-економічним розвитком вітчизняних підприємств 

енергетичного сектору повинно базуватись, перш за все, на інтелектуалізації 

усієї виробничої діяльності. Економічне зростання все більше залежить від 

здатності отримувати нові знання і застосовувати їх. Окреслюючи завдання 

ефективного соціально-економічного розвитку підприємства як основне, 

керівництву необхідно впроваджувати технологію управління знаннями. 

Встановлено, що до її складу мають входити такі елементи: корпоративна 

культура, мотивація та кваліфікація працівників, збільшення інноваційності 

виробничих процесів, зростання якості технологій, процесів, продукції та 

послуг підприємства в цілому.   
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Запропонований підхід до трактування процесу технології управління 

знаннями дав можливість одночасно: 1) визначити напрям процесів технології 

управління знаннями для зростання рівня соціально-економічного розвитку 

вітчизняних підприємств; 2) врахувати необхідні елементи, що потребують 

особливої уваги при впровадженні технології управління знаннями; 3) оцінити 

якісний результат від здійснення процесів технології управління знаннями при 

впровадженні тих чи інших управлінських рішень у практику. 

Таким чином, проведене дослідження застосування технології управління 

знаннями для прискорення соціально-економічного розвитку підприємств 

енергетичного сектору України допоможе вирішити такі проблеми, як:  

 налагодження постійного процесу розвитку персоналу; 

 розробку програм міжнародного стажування працівників; 

 покращення розуміння необхідності постійного підвищення рівня 

професійних навичок; 

 соціальне виховання персоналу; запобігання будь-яким видам 

дискримінації, зокрема за статевою, віковою, мовною та іншими ознаками; 

 розробка прозорої системи стимулювання персоналу; 

 упровадження елементів персонального менеджменту тощо. 

У свою чергу ці зміни спричиняють в економічній складовій соціально-

економічного розвитку такі зміни: створення нових потужностей; збільшення 

обсягів виробництва; модернізація обладнання, що дозволить мінімізувати 

втрати на виробництві; вибір та розробка стратегії розвитку підприємства та 

залучення всіх працівників до цього процесу; поширення принципів КСВ на всі 

напрями діяльності компанії: маркетинг, закупівля, продаж тощо.  

В екологічній складовій соціально-економічного розвитку впровадження 

технології управління знаннями призведе до:  

 освоєння нових видів продукції високої якості; 

 підвищення стандартизації та сертифікації продукції, що виробляється на 

підприємстві тощо. 
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3.2. Інституційне стимулювання соціально-економічного розвитку 

підприємств енергетичного сектору України  

 

На основі попередніх розрахунків було встановлено, що при управлінні 

соціально-економічним розвитком підприємств енергетичного сектору України 

виникають певні проблеми, а саме: 1) низький рівень продуктивності праці; 2) 

застаріла матеріально-технічна база; 3) високий рівень ризиків у діяльності 

підприємств; 4) невідповідність діяльності вимогам та стандартам ЄС; 5) 

низький рівень екологічної відповідальності фірми та працівників; 6) 

нераціональне використання природних ресурсів тощо. 

Ми пропонуємо вирішити їх у такий спосіб: 

1. створення нових потужностей; 

2. поширення принципів КСВ на всі напрями діяльності компанії: маркетинг, 

закупівля, продаж тощо; 

3. інформування та просвіта споживачів стосовно їхніх прав та питань, 

актуальних для розвитку споживчого ринку України;  

4. сприяння підвищенню громадської активності, заохочення споживачів до 

діалогу та залучення до покращення якості товарів та послуг; 

5. підвищення стандартизації та сертифікації продукції (робіт, послуг), що 

виробляється на підприємстві; 

6. ведення екологічної звітності; 

7. упровадження сучасної техніки та технологій, серед яких і альтернативні 

джерела енергії тощо. 

Для цього необхідно створення міцного підґрунтя та сприятливого 

оточення. Проведені теоретичні та практичні дослідження діяльності 

підприємств енергетичного сектору України дозволяють стверджувати, що на 

сьогодні основними важелями для створення сприятливого клімату у напрямку 

соціально-економічного розвитку підприємств є впровадження корпоративної 

соціальної відповідальності (КСВ) та механізму прозорої регуляції 

європейського зразка.  
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Інтеграція енергетичного ринку України в енергетичний простір ЄС є 

можливою та доцільною на підставі членства України в Договорі про 

заснування Енергетичного Співтовариства й Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС. Крім того, зі сторони держави повинно бути підтвердження 

виконання відповідних попередніх умов, таких як імплементація законодавства 

і директив ЄС, реструктуризація ринкового середовища та розвитку 

торговельних інструментів на підтримку добросовісної конкуренції. Однак, 

таке завдання може бути виконано, в основному, на макрорівні. Адже базовим 

елементом такої інтеграції є законодавча та регуляторна сумісність. Тому 

підприємствам цього сектору необхідно максимально сприяти відкритому та 

відповідальному веденню бізнесу.  

Початок процесу удосконалення на підприємствах сектору можливий за 

інтеграції стратегії соціально-економічного розвитку компаній з усією 

сукупністю інтересів її внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів. Заінтересовані 

сторони у функціонуванні вітчизняної економіки створюють особливий 

механізм регулювання дій бізнесу. За таких умов підприємствам необхідно 

максимально пристосовуватися до змін та настроїв навколишнього середовища 

для довгострокового існування. Корпоративна соціальна відповідальність 

відображає саме такий системний підхід до управління. Перевагою цієї 

концепції є тісний взаємозв’язок бізнесу зі своїми внутрішніми та зовнішніми 

стейкхолдерами. При цьому КСВ розширює розуміння отриманої цінності за 

межі вузького економічного підходу через розширення меж для управлінських 

рішень.  

Тому соціально-економічний розвиток підприємств енергетики України 

має бути спрямований на прозору регуляцію європейського зразка для 

ефективного і надійного задоволення потреб національної економіки та 

громадян необхідними видами енергії. Енергетичний сектор України має 

пройти період трансформації, що зумовлено не тільки дією галузевих чинників, 

але й соціально-економічними перетвореннями у країні із урахуванням фактору 

безпеки з огляду на зовнішню військово-політичну агресію. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


164 

Діюча модель ринку енергетики України не передбачає наявності 

сегменту прямих двосторонніх договорів зі споживачами, сегментів 

балансуючого ринку та ринку допоміжних послуг, що найчастіше 

використовують у міжнародній практиці. Правила купівлі-продажу 

електроенергії за оптово-роздрібними цінами неефективні, економічно 

завищені та необґрунтовані. 

Зважаючи на отримані результати аналізу макроекономічних аспектів 

функціонування підприємств енергетичного ринку України (див. пункт 2.1), 

виокремимо основні засади першочергових інституційних перетворень, 

насамперед тих, що пов’язані, з одного боку, і зміною усіх економічних 

процесів у бік відповідальності, з іншого – з загостренням загроз та 

зменшенням можливостей для соціально-економічного розвитку підприємств 

енергетичного сектору в економічній системі країни. У першу чергу необхідно 

повне системне оновлення розуміння, насамперед, ролі держави у соціально-

економічному розвитку підприємств. Логіка формування якісно нового 

розуміння має відображати у своїй основі закономірності адміністративно-

законодавчих перетворень та важелі впливу, що базуються на міжнародній 

практиці. Наше дослідження показало, що криза сучасних інститутів 

державного економічного регулювання енергетичного сектору України 

пояснюється у багатьох своїх аспектах відсутністю конструктивних рішень 

щодо цього блоку перетворень.  

Досвід провідних європейських країн (Німеччина, Франція, Швеція та 

інші) [275] у регулюванні енергетичних секторів переконливо доводить, що 

соціально-економічний розвиток підприємств досягається в результаті 

налагодження механізму прозорої регуляції на ринку. Проте наші дослідження 

показали, що на вітчизняних підприємствах енергетичного сектору 

суперечливою є ситуація, коли чинні інституційні механізми держави 

продовжують функціонувати за логікою економічного детермінізму. Тому 

спостерігаємо нехтування інституційними факторами, що впливають на 

соціально-економічний розвиток вітчизняних підприємств, їх взаємовпливом, 

взаємопроникненням, взаємозбагаченням тощо.  
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Логіка механізму прозорої регуляції європейського зразка є доволі 

простою. Основні принципи для управління були розроблені ще на 

неофіційному засідання 21 листопада 2012 року Спеціальної мережі 

економічних регуляторів (NER) в OECD (Париж) і прийняті на зустрічі 22-23 

квітня 2013 року Комітетом з питань регуляторної політики в OECD (Париж) 

[275]. Справжній проект для кожної з країн, окремих галузей економіки 

переглядається і формується з урахуванням консультацій з усіма 

стейкхолдерами. У своїй основі логіка механізму зводиться до оцінки 

економічних процесів розвитку винятково крізь призму європейських 

інституційних стандартів. У цьому разі йдеться про однолінійну методологічну 

конструкцію, яка ґрунтується на: 

 по-перше, на постулатах, які абсолютизують європейські надбання; 

 по-друге, на утвердженні принципу універсалізму, що передбачає 

існування однопорядкових істин, справедливих завжди і скрізь. На основі цього 

принципу розглядають європейську модель як еталонну; 

 по-третє, на логіці пришвидшеної модернізації, яка виходить із того, 

що держави, які перебувають нині на більш ранніх етапах соціально-

економічного розвитку, не лише можуть, а й неодмінно досягнуть тієї точки, 

коли стануть копіями тих держав, що вважаються передовими.  

Для створення прозорої регуляції в енергетичному сектору України, 

пропонуємо вважати базовими такі принципи: 

1. Зв'язок (інформація для заінтересованих сторін є своєчасною та доступною); 

2. Консультації (участь заінтересованих сторін у вирішенні усіх питань 

сектору); 

3. Послідовність (кожен учасник механізму регуляції відповідає за визначені 

для нього завдання і створює базу для роботи іншим); 

4. Передбачуваність (урахування репутації підприємств, що полегшує 

планування постачальниками, клієнтами, конкурентами); 

5. Гнучкість (використання відповідних інструментів у відповідь на мінливі 

умови); 
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6. Незалежність (автономія, свобода від надмірного адміністративно-

законодавчого впливу); 

7. Ефективність (ефективність витрат, використаних ресурсів тощо); 

8. Відповідальність (чітко визначені цілі, процеси та обґрунтовані дії з 

врахуванням інтересів стейкхолдерів); 

9. Прозорість (відкритість процесів). 

Специфіка енергетичного сектору України потребує повного 

переформатування законодавчого регулювання та впровадження підписаних 

раніше Директив із ЄС, що були проаналізовані нами у розділі 2.1. Крім того, 

законодавче регулювання і вимоги повинні стати максимально зрозумілими і 

доступними, де це можливо. Потрібно повністю відмовитись від вітчизняних 

регуляторних актів, що можуть дублювати та/або по-іншому тлумачити 

діяльність у секторі. Це дасть змогу у результаті створити механізм прозорої 

регуляції європейського зразка, що зображено на рис. 3.2.  

Таким чином, запропонований механізм регуляції європейського зразка 

відмінний від існуючого: 

1) стимули регулювання безпосередньо формуються на підприємствах, що 

дозволить мінімізувати тиск на суб’єктів сектору; 

2) потрібно відмовитись від державного регулювання галузевих умов на 

ринку та фінансових перетворень, що сприятиме відкритій співпраці суб’єктів 

на ринку, у тому числі з більш точним прогнозуванням доходів та видатків; 

3) відкритість системи сприятиме виникненню нового взаємозв’язку, а саме 

– фінансове перетворення впливатиме на галузеві умови; 

4) залучення до механізму міжнародних представників, урахування 

міжнародного досвіду, що дозволить створити прозорі інституційні умови; 

5) поділ енергетичного сектору України на 3 відповідальні зони, кожна з 

яких матиме свої функції: контроль; фінансово-кредитне, ресурсне та 

матеріальне забезпечення; організаційно-правове забезпечення та кредитне 

регулювання. В існуючій схемі всі компетенції належать державним органам 

управління.  
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Рис. 3.2. Механізм прозорої регуляції європейського зразка для енергетичного сектору України 

Джерело: розроблено автором на основі розробок OECD для європейських країн 

Міжнародне та 

вітчизняне 

сприйняття 

Галузеві умови 

Технологія, попит, інформація 

ПІДПРИЄМСТВО  

Структура 
Кількість підприємств, умови 

виходу на ринок, диференціація 

Поведінка 
Ціни, інвестиції, 

обслуговування, якість 

Ринок 
Капітал, праця, 

конкуренти, наявні ресурси  

Перетворення 
Прибуток, продуктивність, 

просування, насичення ринку 

Стимули 

регулювання  
Взаємозв’язок та політика 

виходу на ринок 

На основі вартості бізнесу 

із врахуванням умов 

становлення цін 

(допустимі доходи, 

встановлення тарифів, 

зміна тарифів) 

Перегляд тарифів 

Правила обміну 

Регулююче 

управління  

(відображення)  
Ясність завдань 

Підзвітність 

Автономія 

(процеси) 
Участь 

стейкхолдерів 

Прозорість 

Передбачуваність 

Інституційні 

умови 

Міжнародни

й досвід 

Фінансово-кредитне, 

ресурсне та матеріальне 

забезпечення 

Організаційно-

правове забезпечення; 

Фінансово-кредитне 

регулювання 

Контроль 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


168 

Оптимальний варіант регуляції європейського зразка потребує 

врахування відносин між ключовими суб’єктами із врахуванням незалежних 

факторів впливу, що зображено на рис. 3.2. «Міжнародний досвід» та 

«Інституційні умови» являють собою фактори, що впливають на вибір 

урядового напряму регулювання сектору та відповідають за організаційно-

правове забезпечення та фінансово-кредитне регулювання всього механізму. 

Міжнародний досвід, при такому підході, співвідноситься з вітчизняним 

досвідом регуляторної політики. Потім відбираються кращі з актуальних 

напрямів вирішення нагальної проблеми. Інституційні умови відповідно 

повинні враховувати важелі адміністративного регулювання, що допоможуть 

вирішити кінцеве відображення та ключові процеси регуляторного управління. 

До цих умов належать: сила і незалежність судової системи країни, характер і 

стабільність політичної системи країни, автономія регулюючих органів, 

ресурси в їхньому розпорядженні, а також дотримання прав власності та 

законів, що мають відношення до політики в сфері розвитку інфраструктури.  

Ясність завдань, підзвітність та автономія являють собою ті елементи, що 

складають фундамент системи прозорого регулювання. Аналогічно, процес 

регулювання має включати участь стейкхолдерів, прозорість та 

передбачуваність для того, щоб бути більш достовірним. Проте, інституційні 

умови є лише одним кроком у процесі розробки політики регулювання. 

Фактично саме «Стимули регулювання», шо є похідними від регулюючого 

управління, впливають на діяльність і продуктивність регульованих суб'єктів. 

Зокрема, конкурентний тиск може бути потужним детермінантом роботи галузі, 

тому що впливає на умови входу на ринок і на ефективність діяльності в 

цілому. 

Упровадження цього механізму на підприємствах енергетичного сектору 

України потребує особливого звернення до його правої частини, що відповідає 

за фінансово-кредитне, ресурсне та матеріальне забезпечення функціонування 

всього механізму. Вона показує, як політика регулювання впливає на структуру 

ринку, обмежує поведінку постачальників послуг, а також впливає на 

продуктивність галузі. Наприклад, політика регулювання визначає кінцеві 
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умови виходу на ринок, встановлення цін на енергоресурси, створення 

адміністративних обмежень, а також модернізацію галузі.  

І, нарешті, «Міжнародне та вітчизняне сприйняття» впливає на 

доступність зовнішнього капіталу до участі приватного сектора в 

інфраструктурних проектах, контролює та регулює відношення до 

комплексного сприйняття механізму функціонування сектору у взаємодії з 

заінтересованими сторонами.  

Для переходу на європейську модель регуляції діяльності підприємств 

енергетичного сектору України необхідні такі дії: розробити та сформувати 

умови функціонування на ринку, визначити наявні та потенційні потужності 

сектору, створити нове регуляторне середовище, створити спеціалізовані 

фонди, що забезпечать гарантоване акумулювання необхідних коштів для 

надійної роботи електричних потужностей у нових умовах роботи на ринку. 

При цьому важливо виділити оптимальні межі адміністративних інструментів 

регулювання соціально-економічного розвитку підприємств енергетичного 

сектору України.  

Державна політика провідних європейських країн у сфері регулювання 

діяльності енергетичного сектору пов’язана з пошуком і впровадженням 

ефективних альтернативних джерел. З однієї сторони – це сприятиме соціально-

економічному розвитку підприємств, з іншого – активізує корпоративну 

соціальну відповідальність. Відмова держав від традиційної енергії (такої як: 

нафта, вугілля, ядерна енергія) - одна з ознак енергетичної революції. 

Збільшення ціни на енергоресурси, спричинене зменшенням запасів ресурсів; 

забруднення навколишнього середовища змушують більшість країн формувати 

свої енергетичні стратегії, спрямовані на розвиток альтернативної енергетики.  

Одним із варіантів розвитку для енергетики є регулювання, підтримка та 

удосконалення державами сектору сонячної енергетики. Важливо наголосити 

на її перевагах та недоліках. По-перше, сонячних променів, що падають на 

Землю за 1 годину, достатньо для того, щоб забезпечити річні потреби людства 

у споживанні електрики. По-друге, сонячне випромінення є невичерпним 

ресурсом. По-третє, стрімкий розвиток ринку – загальна потужність 
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встановлених сонячних електростанцій подвоюється кожні 2-3 роки. При цьому 

кількість вироблених і вже використаних батарей також зростає в рази [276]. Це 

і є основним недоліком – країнам, зважаючи на всі переваги, потрібно 

регулювати процес переробки відходів від сонячної енергетики. Тоді такий 

ринок буде функціонувати ефективно в усіх аспектах.  

Головними перевагами упровадження альтернативної енергетики для 

українських підприємств енергетичного сектору є очікуване вичерпання запасів 

органічних видів палива, недосконалість та низька ефективність технологій 

їхнього використання, зростання тарифів, шкідливий вплив на довкілля. При 

цьому можливе вирішення основного питання – енергозбереження, що по суті 

об’єднує всі енергетичні проблеми. Таким чином, передбачається також і 

забезпечення умов для максимально ефективного використання енергії. 

Відобразимо існуючі адміністративні методи регулювання альтернативної 

енергетики (в першу чергу сонячної), що зможуть активізувати в подальшому 

соціально-економічний розвиток підприємств енергетичного сектору України.  

В Україні це питання тільки починає розглядатися та регулюватися на 

рівні держави. За даними Статистичного щорічника світової енергетики [276] 

2013 року Україна увійшла в останню десятку країн світу за часткою 

альтернативних джерел енергії: при виробництві (7,8%) та при первинному 

споживанні (2,5%). Однак, «Енергетична стратегія України на період до 2035 

року» [54, с.14-16] передбачала, шо у 2013 році ці показники мали бути у рази 

більші – 13,2% та 3,63% відповідно. Для України стримуючими факторами у 

розвитку енергетичного сектору, за даними дослідження енергетичного ринку 

України [55, с.5], є: рівень доступності та вартості капіталу, економічна 

нестабільність, нормативні перешкоди, обмеженість відновлюваних ресурсів, 

використання застарілих технологій, ціни енергоносіїв, геополітичні ризики, 

рівень податкового навантаження, рівень кваліфікації та старіння робочої сили, 

зростання додаткових витрат тощо. Запропонуємо адміністративні інструменти 

регулювання соціально-економічного розвитку сонячної енергетики в Україні, 

орієнтуючись на досвід провідних країн світу. 
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Аналіз літературних джерел та практики бізнесу в Україні та світі 

показав, що світова спільнота  намагається досягнути найбільшої енергетичної 

ефективності та скорочення споживання енергії. Юн-Кі Чоі, Дрю Моррісон, 

Кевін П. Халлінн і Роберт Дж. Бреча [231] дослідили на основі даних 

побутового споживання економічні й екологічні наслідки потенційного 

інвестування на заходи підвищення енергоефективності за допомогою 

сонячних батарей. Своє дослідження науковці проводили на неефективних 

будівлях – старих архітектурних формах або ж малих приміських будинках. Це 

дозволило досягнути більш високого рівня деталізації при оцінюванні 

інвестиційної вартості, залежно від збільшення рівня енергоефективності. 

Автори аналізують стратегію для досягнення більшої енергоефективності у 

США на основі попереднього аналізу, заснованого на передбачуваній 

постійності вартості інвестицій по відношенню до заощаджень – вартість та 

економічний ефект є лінійно залежними з економією.   

За результатами дослідження змін політики державного регулювання 

європейського ринку альтернативних джерел енергії Н. Данилова [44] виділяє 

такі основні фактори, що потрібно враховувати при удосконалені державного 

регулювання енергетичної сфери, а саме: 

1. Необхідність інвестування у галузь альтернативної енергетики, що 

дозволить змінити інфраструктуру та задовольнити попит на енергію.  

2. Географічна концентрація традиційних енергоресурсів, що призводить 

до значних витрат на їх транспортування. Крім того, відбувається зростання 

глобального попиту на енергію. Очікується, що світовий попит на енергію 

зросте приблизно на 60 % до 2030 року. Близько половини обсягу газу, 

споживаного ЄС, надходить з трьох країн: Росії, Норвегії та Алжиру. 

3. Зростання ціни на нафту та газ зумовлене зростаючим світовим 

попитом на природні енергоресурси, обмеженою кількістю постачальників і 

зростаючою залежністю від імпорту. Однак це являється стимулом для 

підвищення енергоефективності та інновацій у галузі енергетики, зокрема 

розвитку ринку відновлюваних джерел енергії. 
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4. Негативний вплив на навколишнє середовище, клімат, що має руйнівні 

наслідки для всього світу.  

5. Несформованість ринку альтернативних джерел енергії, розвиток якого 

забезпечить ефективну систему енергопостачання. Не зважаючи на те, що ЄС є 

одним з лідерів виробництва та споживання альтернативної енергії, світовий 

ринок знаходиться на початковому етапі розвитку, основні гравці не визначені, 

що спричиняє посилення міжнародної конкуренції та, зокрема, експансію ринку 

з боку китайських виробників обладнання, стосовно яких у 2013 році ЄС ввів у 

дію антидемпінгові мита, адже частка китайських компаній на європейському 

ринку сонячних батарей складала 80% [44, с.55].  

Здійснене дослідження лідируючих країн світу за часткою використання 

сонячної енергетики, дало змогу Говінді Р. Тімілсіні (представник групи 

розвитку Світового банку, США), Ладо Курдгелашвілі (провідний спеціаліст 

центру енергетичної та екологічної політики в університеті Делавара, США) та 

Патріку А. Нарбулу (професор кафедри фінансових та управлінських наук 

Норвезької школи економіки та бізнес-адміністрування, Норвегія) [285] 

виділити основні бар'єри на шляху розробки та впровадження технологій 

використання сонячної енергії, серед яких: 

1. Технологічні 

 теплові втрати та проблеми системи зберігання енергії; 

 різноманітні профілі споживачів потребують урізноманітнення орієнтації 

в конструкції сонячних батарей; 

 розвиток виробництва сонячних батарей потребує подальшого 

удосконалення типових будівельних матеріалів, існуючих приладів, 

конструкцій, що унеможливлюється застарілими правилами та 

стандартами; 

 необхідність більшого досвіду для налагоджування великомасштабного 

використання сонячних систем. 

2. Економічні  

 при впровадженні сонячних систем для подальшого продажу 

електроенергії потребує великих початкових витрат; тривалий термін 
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окупності при малих потоках доходів підвищує ризики 

кредитоспроможності; 

 низька фінансова життєздатність використання сонячних батарей як 

системи нагріву води для побутового споживання. Використання 

резервного нагрівача додає вартості цьому проекту; 

 збільшення вартості міді - одного із основних матеріалів для 

виробництва; 

 для домогосподарств, на цей момент, розташування сонячних батарей 

обмежується площею даху будівлі – дуже часто цього виявляється замало 

у порівнянні зі споживчими потребами.   

3. Інституціональні  

 відсутність ефективних законів у сфері регулювання комунальних послуг 

із заохоченням до більш широкого застосування альтернативних джерел 

енергії; 

 обмежені можливості для навчання персоналу, нестача техніки для 

ефективної роботи в новій сфері; 

 обмежене розуміння серед керівників ключових державних і місцевих 

установ переваг від упровадження та підтримки сонячної енергетики;  

 процесуальні проблеми - необхідність забезпечити фінансування з різних 

джерел і погодження з боку низки установ. 

Цікавим є дослідження М. Кроухера [302], представника науково-

дослідного інституту при університеті штату Арізона у США, про моделювання 

економічних наслідків від упровадження державних стандартів енергетичної 

ефективності. Використано економічні моделі впливу, такі як IMPLAN та 

REMI, що надзвичайно складні при виділенні вхідних та вихідних даних, проте 

допомагають охарактеризувати розукрупнення економічних процесів. Важливо 

відзначити, що ці моделі передбачають зв'язки між усіма секторами економіки, 

таким чином здатні генерувати оцінку змін в певному секторі та типові 

наслідки вимірювання. Отож, використання цих моделей дозволяє дослідникам 

оцінити більше ніж просто прямий економічний вплив, пов'язаний з 

конкретними змінами в економіці. Застосовуючи різноманітні методики 
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спостереження та опитування з використання електроенергетики; 

економічного, екологічного та соціального аналізів упровадження сонячної 

енергії, автором було проаналізовано та побудовано ланцюжок наслідків від 

упровадження державних стандартів енергетичної ефективності у США. Серед 

позитивних сторін автором було виділено: збільшення кількості робочих місць 

на різних етапах упровадження стандартів, підвищення соціальних стандартів – 

зменшення виплат для споживачів електроенергії, покращення екології тощо. 

Проте автором не розглянуто питання залежності зменшення рівня заробітної 

плати працівників комунального сектору від упровадження державних 

стандартів енергетичної ефективності, що є недоопрацюванням такої роботи.    

Б.К. Саху [259], науковець одного із університетів Індії, провів аналіз 

поновлюваних джерел енергії, регіональної підтримки поновлюваних джерел 

енергії у провідних країнах світу. Серед усіх відновлюваних джерел енергії, 

сонячна енергія має величезний потенціал у всіх країнах, і це найбільш відоме 

та доступне джерело енергії. Крім того, методом опитування досліджена роль 

сонячної енергетики на глобальному, регіональному і на національному рівнях. 

Його робота, присвячена дослідженню першої 10-ки країн за 

фотоелектричними потужностями виробництва,  дає змогу зосередити увагу на 

останніх подіях сонячної енергетики та ефективній політиці її регулювання в 

таких країнах як: Німеччина, Італія, Японія, Іспанія, США, Китай, Франція, 

Бельгія, Чехія та Австралія, що входять до десятки світових лідерів-виробників 

сонячних електростанцій. Значення ВВП на душу населення у цих країнах 

береться до розгляду при розрахунках та коригуваннях результату. 

Встановлено, що ці країни в основному, залежно від їхної політики, як 

інструментів державного регулювання використовують: чистий облік, квоти із 

зеленими сертифікатами, банківські кредити з низькими процентами, «портфелі 

відновлюваних стандартів» (RPSs), національні завдання країни у цій сфері, 

інвестиційний податковий кредит (ІПК), регулювання ринку страхових внесків 

і реверсивних аукціонів для розвитку сонячної енергетики. Також країни 

підтримують функціонування виробників сонячних батарей на міжнародному 
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рівні. Більшість отриманих способів впливу на розвиток сонячної енергетики в 

Україні є прийнятними та обов’язково мають застосовуватися. 

За умов непроголошеної війни з Російською Федерацією 

енергозбереження стає особливо важливим економічним чинником сталого 

розвитку України, базується суто на екологічних альтернативних джерелах та 

набуває політичного сенсу. Сьогодні енергозбереження стає поштовхом до 

енергетичної незалежності України.   

За даними Статистичного Щорічника світової енергетики [254,240], 

споживання енергоносіїв, вироблених за допомогою відновлюваних 

альтернативних джерел, в Україні з 2004 до 2014 роки зросло на 1,55% (0,92% у 

2004 році та 2,47% у 2013 році). Для порівняння розглянемо динаміку такого 

показника провідних країн світу, а саме: США, Німеччини, Франції та Польщі, 

яка дуже схожа за своїм розвитком з Україною (див. рис.3.3).  

 

Рис.3.3. Динаміка первинного споживання енергоносіїв, вироблених за 

допомогою альтернативних джерел, 2004-2013 рр., % 

Джерело: розроблено автором за даними [276]  

 

У середньому, частка відновлюваних джерел енергії у первинному 

споживанні в ЄС становить 13%, а у виробництві електроенергії в ЄС – 

28%[254]. Німеччина виступає домінуючим виробником у Європі. Динаміка 
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показника первинного споживання електроенергії з альтернативних джерел 

характеризується постійним зростанням від 5,17% у 2004 році до 12,4% у 2013 

році. Поряд із Німеччиною стрімко розвивається споживання і у Франції. 

Відновлюваний енергетичний сектор Франції почав розвиватися майже з 

одного рівня з Німеччиною (6,42% у 2004 році), проте через відсутність 

налагодженого виробництва і більш стриманої політики держави у сфері 

розвитку альтернативних джерел енергії у 2013 році показник досяг значення 

лише 9,72%. Політика США побудована на підтримці цього сектору на 

стабільному рівні – значення коливається в межах від 4,46% у 2004 році до 6,34 

у 2014 році. Первинне споживання енергоносіїв, вироблених за допомогою 

альтернативних джерел, у Польщі зростає з 5,4% у 2004 році до 10,8% у 2013 

році. 

За оцінками Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 

[158], загальний обсяг виробленої сонячної енергії складає близько 2 млрд. кВт-

год на рік. Це лише частина потенціалу галузі. Розвиток можливий у декількох 

напрямах: нарощення виробництва кремнію – основної сировини для сонячної 

енергетики, розвитку ланцюжка з перетворення сонячного випромінювання в 

електричну енергію, монтаж готових систем.  

Єдиним представником галузі, що об’єднує велику частину виробничого 

циклу від вирощування напівпровідникового матеріалу до інсталяції готових 

фотоелектричних систем електропостачання,  виступає ПАТ «Квазар». До 1991 

року на території України діяли такі підприємства, як «Світловодський завод 

чистих металів», «Запорізький титаномагнієвий комбінат», що займались 

аналогічним напрямом діяльності. Один із видів кремнію також вироблявся 

колись на «Донецькій хіміко-металургійній фабриці» (нині входить до складу 

«Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча»). Більше 20 років 

тому ці підприємства виробляли необхідний кремній для усього Радянського 

Союзу.  

Сьогодні помітним гравцем на ринку виробництва «сонячного» кремнію є 

ПАТ «Піллар», що поставляє свою продукцію на міжнародний ринок. 
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Необхідно зазначити, що до числа потенційних клієнтів такого підприємства 

входить найбільша німецька компанія Q-Cells.  

Промислове виробництво сонячних елементів і сонячних батарей освоєне 

на Київському заводі «Квазар». Найбільшими представниками ринку у 2007-

2012 рр. були підприємства «Activ Solar» та «Рентехно». Вони за рахунок 

виробництва та налагоджування сонячної енергетики зрушили з місця динаміку 

ринку виробництва та первинного споживання відновлюваної енергетики. 

Проте складна політична ситуація в країні змусила їх керівництво покинути 

територіальні межі України та майже повністю зупинити свою діяльність 

(основні потужності знаходилися у Донецькій та Луганській областях, АР 

Крим, допоміжні виробництва були розташовані у Російській Федерації). Таким 

чином, підприємствам енергетичного сектору, що займаються монтажними та 

налагоджувальними роботами, потрібно переорієнтовуватися на встановлення 

альтернативних джерел енергії на основі матеріалу, виготовленого 

вітчизняними заводами.  

Враховуючи світові тенденції розвитку сонячного енергетичного сектору, 

стан та динаміку розвитку вітчизняного ринку, необхідність соціально-

економічного розвитку підприємств, наявність необхідних ресурсів, Україна 

повинна внести корективи до розробленої «Енергетичної стратегії України до 

2035 року». Для цього потрібно визначити нові напрями та інструменти 

державного регулювання сонячного енергетичного сектору.    

Розглянемо деякі з найбільш використовуваних державних 

адміністративних інструментів в економічній сфері. У 2009 році Україна ввела 

спеціальний «зелений» тариф, за яким зобов’язується закуповувати енергію, 

вироблену шляхом використання альтернативних джерел електроенергії за 

підвищеними роздрібними тарифами для другого класу споживачів. «Зелений» 

тариф - це економічний механізм, спрямований на заохочення генерації 

електроенергії з відновлюваних джерел. Іншими перевагами «зеленого» тарифу 

є також безмитне ввезення обладнання на територію України та звільнення від 

сплати податку на прибуток. Сьогодні ж держава прийняла законодавчі акти, 

що суттєво знижують такий тариф.   
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У різних країнах ЄС розмір такого «зеленого тарифу» є різним. Проте 

методологія [120] його формування однакова. Кожного місяця проводиться 

опитування споживачів (домогосподарства, малий бізнес, середній бізнес, 

виробничі бази, промислові підприємства, технопарки) за такими напрямами: 

річне споживання, альтернативні джерела енергії, витрати, інші дані. У 

результаті (див. табл. 3.2) формується роздрібна ціна електроенергії на основі 

ринкової ціни (42%), розподілу помісячного споживання (39%) та кількості 

податків та обов’язків (19%).  

Таблиця 3.2  

Формування роздрібної ціни на електрику для домогосподарств Болгарії при 

використанні «зеленого тарифу»  

 

2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 

Роздрібна ціна 0,083681 100% 0,088441 100% 0,090319 100% 0,084795 100% 

Ринкова ціна 0,035146 42% 0,037145 42% 0,037934 42% 0,035615 42% 

Розподіл 0,032635 39% 0,034491 39% 0,035224 39% 0,03307 39% 

Податки (вкл. 

ПДВ) та 

обов'язки 

0,015899 19% 0,016804 19% 0,01716 19% 0,01611 19% 

Джерело: розроблено автором на основі [120] 

 

З 2009 року в Україні було введено в дію «зелений тариф», при цьому 

вартість електроенергії складала  0,39-0,47 євро за 1 КВт-год. В європейських 

країнах встановлений на початку тариф складав  0,46-0,57 євро за 1кВт-год. Він 

залишався стабільним за минулі 20 років, а зменшувався лише для нових 

сонячних станцій. І наразі лише в Німеччині наявні потужності сонячної 

генерації у розмірі 35 тис. МВт. 

Згідно висновків міжнародного форуму  Green Budget Germany [25], якщо 

усі супутні витрати на виробництво електроенергії ТЕС і АЕС, включаючи 

державні субсидії з бюджету, податкові пільги та інші виплати, додати до 

вартості електроенергії, то «традиційний» тариф буде вище «зеленого» тарифу 

не менше ніж у три рази. У цьому і проявляється позитив від впровадження 

сонячної електроенергії та підтримання її за допомогою використання 

«зеленого тарифу». 
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Існування в Україні цього тарифу є надзвичайно необхідним – 

будівництво об’єктів альтернативної енергетики вимагає великих капітальних 

інвестицій, необхідно закуповувати імпортні матеріали та обладнання, 

окупність будівництва нового проекту складає 3-5 років (у зв’язку зі складною 

політичною та економічною ситуацією в країні, цей термін для українських 

інвесторів розглядається як довгостроковий і в більшості випадків не 

прийнятний).  

Серед основних державних інструментів регулювання соціально-

економічного розвитку енергетичного ринку пропонуємо звернути увагу на 

економічну сферу. Міжнародний досвід вирішення такого питання [259;308] 

акцентує увагу на регулюванні банківських послуг - сприяння доступу до 

пільгових кредитів, безвідсоткових позик та інших інструментів фінансового 

стимулювання галузі. Такі дії допоможуть населенню та безпосереднім 

виробникам сонячних батарей отримати необхідні фінансові ресурси для своїх 

цілей; підтримати домогосподарства у період тотального підвищення вартості 

комунальних послуг та зменшення субсидіювання; надати підприємству 

можливості для розширення виробничої бази та збільшення кількості робочих 

місць, удосконалення виробничого процесу тощо.    

Особлива увага має бути приділена пріоритетній державній підтримці 

проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, технічних і 

маркетингових досліджень у галузі альтернативної енергетики. Такий 

інструмент державного регулювання сприятиме:  

 збільшенню поінформованості населення, виробників, держави про 

рівень соціально-економічного розвитку сонячної енергетики;  

 підвищенню екологічної свідомості українських виробників (як 

показує дослідження провідних науковців цієї сфери – О.А. Грішнової та 

О.Г. Брінцевої [34], впровадження екологічної відповідальності на вітчизняних 

підприємствах є одним з найбільш проблемних і необхідних питань 

сучасності); 

 збільшенню сертифікації та стандартизації продукції, робіт та послуг 

вітчизняних підприємств сонячної енергетики; 
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 співпраці з провідними підприємствами світу – обмін досвідом, злиття 

чи інтеграція, чиста та відкрита конкуренція на користь споживачів тощо. 

За оцінкам міжнародних експертів [234;285;302;259;308], одним із дієвих 

шляхів для швидшого покращення реалізації Енергетичної стратегії розвитку в 

Україні можна запропонувати удосконалення державного та корпоративного 

менеджменту такого сектору. Важливим недоліком більшості керівників усіх 

рівнів є недостатній рівень знань про прогресивний досвід інших країн у 

виконанні аналогічних програм соціально-економічного розвитку. Одним із 

способів удосконалення та налагодження енергетичного сектору України могло 

б стати об'єднання зусиль щодо розвитку галузі з іншими екологічними і 

соціальними програмами держави, а також підтримка програми соціально-

економічного розвитку сонячної енергетики на загальнодержавному рівні. Ці та 

інші заходи в сукупності будуть сприяти збереженню та розвитку відповідного 

вітчизняного потенціалу сонячної енергетики, розширенню міжнародного 

співробітництва в галузі альтернативної енергетики, зміцненню міжнародного 

іміджу України, зменшенню залежності нашої держави від найбільших світових 

постачальників енергетичної сировини, підвищенню рівня її енергетичної 

безпеки. 

Отже, в рамках запропонованого механізму регуляції європейського 

зразка для підприємств енергетичного сектору України, відбувається 

досягнення врегулювання інтересів основних зацікавлених сторін. Для того, 

щоб систематизувати, врегулювати та підтримати запропоновані зміни на 

макрорівні, пропонуємо на мікрорівні максимально активізувати корпоративну 

соціальну відповідальність.   

Для прискорення соціально-економічного розвитку підприємств 

енергетичного сектору України пропонуємо зосередитися на активізації 

корпоративної соціальної відповідальності в таких напрямках:  

1. Для підвищення продуктивності, енергетичної та матеріальної 

ефективності, зниження витрат, підвищення лояльності споживачів, інвесторів, 

партнерів, держави тощо, пропонуємо підприємствам створювати «зелені 

офіси». Основна ідея полягає в тому, що підприємство раціонально, ощадливо 
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споживає усі необхідні ресурси в офісі: електроенергія, вода, папір, тощо. Якщо 

врахувати раціональне споживання води, електроенергії та опалення, то можна 

було б більше виділяти коштів на заохочення та мотивування кваліфікованих 

працівників. Такий чинник позитивно відобразиться не тільки на персоналі 

підприємства, а й на ставленні держави та громадськості.  

2. Можливість залучення додаткових інвестицій та одночасне 

підвищення репутації підприємства, які найкраще активізувати участю у 

розвитку суспільства: 

 забезпечення доступного, якісного та найсучаснішого медичного 

обслуговування для працівників; 

 створення умов для можливості балансування сімейних та посадових 

обов’язків, особливо для молодих батьків; 

 покращення стану здоров’я населення, передусім працівників та їхніх сімей; 

 заохочення творчої ініціативи серед працівників, членів їхніх родин, 

місцевої громади та суспільства загалом. 

3. Збільшення вмотивованості працівників та їх задоволеності від 

роботи, сприяння розвитку людського капіталу; формування та покращення 

корпоративного духу компанії; становлення корпоративних звичаїв, традицій у 

колективі тощо. Формування дієвої корпоративної культури на підприємствах.  

Залучення компанії у розвиток людського капіталу охоплює як дії, 

спрямовані на працівників компанії, так і заходи, орієнтовані на задоволення 

потреб зовнішніх аудиторій. Серед таких програм повинно бути:  

 заохочення освіти, розвиток освітніх і навчальних програм серед 

працівників;  

 забезпечення гідної праці, відповідальність за розвиток працівників, 

здійснення соціального діалогу є визначальними критеріями стану 

впровадження принципів КСВ; 

 безпечні умови праці працівників на робочому місці та підвищення рівня 

правової культури; 

 запобігання будь-яким видам дискримінації, зокрема за статевою, 

віковою, мовною та іншими ознаками. 
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Загалом вітчизняні організації можуть багато запозичити з досвіду 

зарубіжних компаній задля забезпечення системного підходу до людського 

чинника як головної продуктивної сили суспільства, ціннісної переорієнтації 

роботодавців щодо застосування сучасних методів роботи з людьми, 

формування сучасної корпоративної культури, запровадження «м'якого» стилю 

керівництва, забезпечення діяльності виробничих підрозділів на засадах 

«управлінської автономії», використання сучасних мотиваційно-психологічних 

важелів впливу на людей, затвердження системи цінностей, які усвідомлюють і 

поділяють усі працівники і які визначають еталони їх щоденної поведінки. Усе 

це є умовою і водночас результатом упровадження корпоративної соціальної 

відповідальності в практику ведення бізнесу. 

Важливим елементом формування корпоративного духу підприємства є 

створення надійного «щита впевненості». Він буде відображатись у 

запровадженні кодексу ділової поведінки, в якому буде прописано правила та 

норми поведінки в колективі, основи ведення ділових перемовин та 

спілкування всередині підприємства, загальноприйнятий стиль вбрання, 

механізми вирішення конфліктів інтересів і т.д. 

4. Формування екологічної відповідальності підприємств  

Значна енерго- та ресурсомісткість є характерною для українських 

підприємств енергетичного сектору. Зменшення антропогенного навантаження 

на довкілля та інтеграція концепції сталого розвитку в систему управління, 

стратегію та методи прийняття рішень є пріоритетними завданнями 

українського бізнесу. У рамках такого напряму потрібно підтримувати 

прийняття добровільних екологічних зобов‘язань, підготуватися до дотримання 

більш жорстких стандартів з охорони довкілля. Провідні інвестиційні компанії, 

що працюють в Україні (Європейський банк реконструкції й розвитку, 

Міжнародна Фінансова Корпорація) вважають за необхідне враховувати 

екологічні критерії поряд із економічними при вирішенні питань щодо 

інвестування проектів.  

5. Зменшення ризиків, пов’язаних із діяльністю підприємства, та 

покращення іміджу компаній. 
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Ці зміни можливі при впровадженні соціальної та екологічної звітності. У 

таких звітах повинна бути оприлюднена інформація про шкідливі для 

суспільства та довкілля наслідки діяльності компанії, кількісно та якісно надані 

звіти про розвиток людського капіталу на підприємстві, відображено систему 

стимулювання та оцінки персоналу, описано умови та безпеку праці, екологічні 

програми підприємства (участь у суботниках, мінімізація викидів – що могло б 

бути і на скільки зменшився негативний вплив підприємства) та інші заходи у 

цій сфері. При цьому підприємство здійснює свою діяльність як 

відповідальний: виробник, роботодавець, учасник соціальних відносин, учасник 

економічних і політичних відносин із державою, діловий партнер. Необхідне 

постійне інформування та просвіта споживачів стосовно їхніх прав та питань, 

актуальних для розвитку енергетичного ринку України; сприяння підвищенню 

громадської активності, заохочення споживачів до діалогу та залучення до 

покращення якості товарів і послуг.  

Проведені протягом багатьох років дослідження доводять, що 

підприємства, які відповідально ведуть свій бізнес, мають кращу репутацію, 

більшу економічну вартість і більший прибуток, вони всебічно розвиваються, а 

отже, їх конкурентоспроможність значно зростає  порівняно з конкурентами. 

Однак кожен із запропонованих заходів у напрямку активізації КСВ на 

підприємствах енергетичного сектору України може викликати захоплення та 

підтримку у одних стейкхолдерів і одночасно створити конфлікт інтересів для 

інших. Наочне відображення такого факту подано на рис. 3.4.  

Важливо завжди враховувати очікування та можливий вплив різних 

стейкхолдерів на одне і те саме рішення. Адже, корпоративна соціальна 

відповідальність здійснює системний вплив на організацію. В усіх напрямах 

відповідальності є один спільний мотив – відповідальне ставлення до Людини, 

ким би вона не була: споживач, працівник, партнер, суспільство в цілому.  
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Рис. 3.4.Очікування стейкхолдерів від активізації КСВ на підприємствах енергетичного сектору України для їх СЕРП   

 Джерело: складено автором

 
Держава 

1) Усунення перехресного субсидування  

2) Скорочення кінцевого споживання паливно-енергетичних 

ресурсів у сільському господарстві, промисловості, 

будівництві, сфері послуг і житловому секторі 

3) Встановлення граничного рівня викидів певних 

забруднювачів до атмосфери великими спалювальними 

установками 

4) Заохочення 

енергозбереження та 

розвиток національних 

енергетичних ресурсів, в 

тому числі 

відновлюваних джерел 

енергії, таких як вітрова 

та сонячна енергія 
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 Збільшення фінансово-економічних показників діяльності підприємства, 

через підвищення продуктивності, енергетичної та матеріальної 

ефективності, зниження витрат, підвищення лояльності стейкхолдерів 

Ефективність заходів у сфері 
КСВ, що вплинуть на СЕРП 

 Зростання корпоративної соціальної 

відповідальності 

 Збільшення вмотивованості працівників і їх 

задоволеності від роботи 

 Сприяння розвитку людського капіталу 

 Формування та покращення корпоративної 

культури компанії 

 Становлення звичаїв, традицій  

 Нові робочі місця  

 Реалізація екологічно 

чистої продукції 

 Зменшення ризиків 

пов’язаних із діяльністю 

підприємства та 

покращання іміджу 

компаній. 
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офісу» 
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1) Перехід на відновлювальні джерела енергії 

2) Збільшення поінформованості споживачів 

про можливий рівень заощадження при 

модернізації енергетичного сектору України 

3) Зменшення видобутку та споживання 
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інвестори  

1) Адаптація 
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комерційної 
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ЄС 
Співробітники та їхні родини 

1) Перенесення управлінського досвіду західних країн 

на вітчизняне бізнес середовище  

2) Покращення матеріального та морального 

стимулювання 

3) Зростає надійність і соціально-екологічна безпека 

виробничих систем та великих технологічних утворень 

(гідротехнічних споруд, газо- і нафтопроводів, тунелів 

тощо) 

Громадськість, ЗМІ 

1) Стимулювання використання енергії з 

відновлюваних джерел, розвиток 

альтернативної енергетики 

2) Висвітлювання наукових досліджень щодо 

різноманітних варіантів заміни 

невідновлювальних енергетичних ресурсів 

Менеджери 

1) Покращення 

матеріального та 

морального 

стимулювання 

2) Впровадження 

елементів 
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Соціальна  

Екологічна  
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Побудова діяльності на принципах соціально відповідального ведення 

бізнесу може принести підприємству низку переваг: покращення іміджу, 

підвищення інвестиційної привабливості, лояльність споживачів та персоналу, 

посилення конкурентних позицій, стійкість у довгостроковій перспективі та ін. 

Але, перш за все, використання корпоративної соціальної відповідальності у 

бізнесі сприяє веденню відкритої, нешкідливої, етичної та екологічної діяльності. 

Отже, активізація КСВ проявляється як модель стратегії розвитку компанії 

безпосередньо у сфері економічної діяльності, а також у природоохоронній і 

соціальній сферах, як комплексне врахування очікувань стейкхолдерів від 

активізації КСВ на підприємствах для їх соціально-економічного розвитку. При 

цьому підприємство здійснює свою діяльність як відповідальний: виробник, 

роботодавець, учасник соціальних відносин, учасник економічних і політичних 

відносин з державою, діловий партнер. Тому можна стверджувати, що 

корпоративна соціальна відповідальність системно впливає на розвиток 

організації. 

Як показало проведене дослідження, вкрай низькою є ефективність більшої 

частини наявного фонду будівель і промислових об’єктів у енергетичному 

секторі. Тому важливо, щоб соціально-економічний розвиток підприємств був 

гнучким до змін, що дозволить впровадити більш енергоефективні технології. 

Оздоровлення енергетичного сектору покликано стати першим кроком для 

покращення та зростання економіки країни в цілому. Основою для інвестицій 

мають стати реформи, демонополізація, прозорість і вдосконалення правових та 

регуляторних механізмів. Держава повинна мінімально інвестувати, але 

максимально створювати сприятливий інвестиційний клімат. Головні передумови 

і джерела інвестицій: деофшоризація економіки, впровадження стимулюючого 

податкового та регуляторного законодавства, економічно обґрунтовані тарифи та 

міжнародні інвестиції.  

Соціально-економічний розвиток альтернативної енергетики є важливим 

кроком на шляху покращення енергетичної безпеки та самостійності України як 

на національному, так і на міжнародному рівні. За результатами нашого 

дослідження, визначальними є такі напрями розвитку альтернативних і 
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відновлювальних джерел енергії: біоенергетика, видобуток та утилізація 

шахтного метану, використання вторинних енергетичних ресурсів, вітрової і 

сонячної енергії, теплової енергії довкілля, освоєння економічно доцільного 

гідропотенціалу малих річок України. Міжнародні дослідження підтверджують, 

що серед запропонованих відновлюваних джерел енергетики найбільш 

екологічним є сонячна енергетика.  

Для прискорення соціально-економічного розвитку енергетичного сектору 

на основі альтернативної енергетики в Україні є все: сировина, досвід, технічні та 

технологічні напрацювання, підготовка висококваліфікованих спеціалістів у 

системі вищої освіти. Важливим питанням залишається всебічна державна 

підтримка, що дозволить залучити додаткові інвестиційні ресурси. Основою 

адміністративних інструментів у регулюванні соціально-економічного розвитку 

сонячної енергетики України повинен стати новостворений механізм прозорої 

регуляції європейського зразка.  

Підсумовуючи результати проведеного дослідження інституційного 

сприяння соціально-економічному розвитку підприємств сонячної енергетики, 

пропонуємо удосконалити існуючі стратегії за допомогою зосередження уваги на 

таких основних напрямах:  

 пріоритетній державній підтримці науково-дослідних, дослідно-

конструкторських робіт, технічних і маркетингових досліджень у галузі 

альтернативної енергетики; 

 сприянні доступу до пільгових кредитів, безвідсоткових позик та 

інших інструментів фінансового стимулювання галузі; 

 навчанні та розповсюдженні інформації про наявний досвід інших 

країн у виконанні аналогічних програм; 

 об'єднанні зусиль щодо розвитку галузі з іншими екологічними і 

соціальними програмами, а також підтримці програми на 

загальнодержавному рівні.  

Прагнення змін потрібне на найвищому рівні, без підтримки вищого 

керівництва програми соціальної відповідальності приречені на занепад. Саме 

механізм інституційного сприяння соціально-економічному розвитку вітчизняних 
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підприємств України, що базується на повному системному оновленні розуміння 

насамперед ролі держави у соціально-економічному розвитку підприємств, є 

першочерговою рушійною силою змін. Логіка нового розуміння відображає у 

своїй основі закономірності адміністративно-законодавчих перетворень та важелі 

впливу, що базуються на міжнародній практиці. 

Криза сучасних інститутів державного економічного регулювання 

енергетичного сектору України пояснюється у багатьох своїх аспектах 

відсутністю конструктивних рішень щодо цього блоку перетворень. Ясність 

завдань, підзвітність та автономія являють собою ті елементи, що складають 

фундамент системи прозорого регулювання. Аналогічно процес регулювання має 

включати участь стейкхолдерів, прозорість та передбачуваність для того, щоб 

бути більш достовірним. Досягнення такого успіху і сприятиме підвищенню рівня 

соціально-економічного розвитку вітчизняних підприємств. 

 

 

3.3. Ефективність запропонованої методики управління соціально-економічним 

розвитком підприємств енергетичного сектору України  

 

На останньому етапі запропонованої у першому розділі (див. пункт 1.3) 

методики управління соціально-економічним розвитком підприємства 

пропонуємо розглянути та оцінити ефективність впровадження заходів 

підвищення рівня соціально-економічного розвитку підприємств. Для цього, із 

кожної з виділених раніше груп підприємств, виберемо одне та зробимо прогноз 

його розвитку.  

Для цього використаємо дані про рівень соціально-економічного розвитку 

досліджуваних підприємств у 2015 році. Орієнтуючись на динаміку кожної із 

складових соціально-економічного розвитку підприємств з 2010 по 2015 роки 

(матеріали аналізу та розрахунків наведені у розділі 2, п. 2.2, 2.3), визначимо 

пріоритетність вибору складових для удосконалення соціально-економічного 

розвитку підприємств. Де 1 – першочергова необхідність проведення змін, 2 – для 
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такої складової характерна стабільна динаміка, 3 – спостерігається позитивна 

динаміка і зміни можна проводити в останню чергу (див. табл. 3.3) 

Таблиця 3.3. 

Визначення пріоритетності вибору складових для удосконалення соціально-

економічного розвитку підприємств  

№ 
Назва досліджуваних підприємств 

енергетичного сектору України 

Рівень 

СЕРП, 

2015р. 

Пріоритетність вибору складових 

СЕРП для удосконалення  

Соціальна 

складова  

Економічна 

складова  

Екологічна 

складова 

1 Союз  0,373   1 3 2 

2 Укркраненерго  0,456   3 2 1 

3 Пiвденьзахiделектромережбуд  0,600   3 1 2 

4 ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ  0,450   3 1 2 

5 ПЕК  0,589   2 1 3 

6 СВС-Дніпро  0,407   2 3 1 

7 ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ-10  0,531   1 2 3 

8 ЛьвiвОргрес  0,487   2 3 1 

9 ЕНЕРГОРЕСУРСИ  0,460   2 3 1 

10 ТЕХЕНЕРГО  0,432   1 2 3 

Джерело: створено автором на основі проведених досліджень  

 

Таким чином, утворилось 3 групи із проблемами у кожній зі складових (див. 

табл. 3.4.). Виберемо ті підприємства, де пріоритетність вибору складових для 

удосконалення соціально-економічного розвитку підприємств дорівнює 1 і 

порівняємо їх рівні соціально-економічного розвитку у 2015 році.  

Таблиця 3.4 

Групування досліджуваних підприємств після визначення першочерговості 

проведення змін у складових соціально-економічного розвитку підприємств 

ГРУПА 1. Першочерговість 

проведення змін у 

соціальній складовій  

ГРУПА 2. Першочерговість 

проведення змін у економічній 

складовій  

ГРУПА 3. Першочерговість 

проведення змін у 

екологічній складовій 

Рівень СЕРП 

у 2015 р. 

Рівень 

складової у 

2015 р. 

Рівень СЕРП 

у 2015 р. 

Рівень 

складової у 

2015 р. 

Рівень СЕРП 

у 2015 р. 

Рівень 

складової у 

2015 р. 

1. Союз  1. ПЕК  1. ЕНЕРГОРЕСУРСИ  

0,373 2,207   0,389 1,169   0,360 1,742   

2. ТЕХЕНЕРГО  2. Пiвденьзахiделектромережбуд  2. Укркраненерго  

0,432 4,551   0,600 1,251   0,456 1,865   

3. ЕЛЕКТРО-

ПІВДЕНМОНТАЖ-10  

3. ПIВДЕНТЕПЛО-

ЕНЕРГОМОНТАЖ  
3. ЛьвiвОргрес  

0,531 3,697   0,450 2,439   0,487 2,670   

 
 

4. СВС-Дніпро  

0,407 3,642   

Джерело: створено автором на основі проведених досліджень  
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Будемо запроваджувати зміни на підприємствах із найменшим рівнем 

соціально-економічного розвитку підприємств за 2015 рік та із найменшим 

значенням рівня відповідної проблемної складової у 2015 році (пріоритетність 

віддається меншому рівню СЕРП).  

З метою удосконалення управління соціально-економічним розвитком 

досліджуваних підприємств нами запропоновані напрями активізації діяльності у 

цій сфері. Для цього вибрані проекти підвищення ефективності кожної зі 

складових (див. табл.3.5).  

Проекти були вибрані в результаті аналізу вітчизняного енергетичного 

сектору та міжнародної практики ведення бізнесу у такій сфері, ґрунтовних 

досліджень провідних спеціалістів та за даними досліджуваних підприємств.  

Таблиця 3.5 

Проекти для активізації соціально-економічного розвитку підприємств 

енергетичного сектору України 

Напрям 

реалізації 
Умови проектів 

Обсяг 

фінансування 

Можливі 

втрати 

Соціальна 

складова 

І. – купівля ліцензії на встановлення 

генераторів на альтернативній енергетиці із 

навчанням 10 осіб 

2 млн. грн. 1,5 млн. грн 

ІІ. – купівля ліцензії на встановлення 

генераторів на альтернативній енергетиці із 

навчанням 3-5 осіб 

1,2 млн. грн. 0,8 млн. грн. 

Економічна 

складова 

І. – оновлення матеріально-технічної бази 

підприємства (відповідно до вимог ЄС) 
5 млн. грн 1 млн. грн. 

ІІ. – впровадження не нової (але відповідної 

вимогам ЄС) технології 
3 млн. грн. 0,7 млн. грн. 

Екологічна 

складова 

І. – розробка програми по зменшенню 

антропогенного навантаження на довкілля, 

збільшення обізнаності споживачів 

100 тис. грн. 30 тис. грн. 

ІІ. – вдосконалення системи управління 

екоресурсами за допомогою нормування, обліку 
50 тис. грн. 30 тис. грн. 

Джерело: розроблено автором  

 

Тому на наступному етапі з першої групи, у якій більш виражені проблеми з 

соціальною складовою соціально-економічного розвитку підприємства, виділимо 

ПрАТ «СВС-Дніпро». Оскільки заробітна плата на підприємстві не мала 

належного мотиваційного ефекту, і практично не було ніяких дій у напрямку 

розвитку персоналу, несприятливі умови праці та високий рівень травматизму, 

відбувалося зменшення рівня корпоративної культури на підприємстві , що і 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


190 

призвело до зниження значення соціальної складової соціально-економічного 

розвитку підприємства. При цьому низький рівень професійності менеджерів 

вищої ланки відобразився на якості управління як підприємства в цілому, так і 

окремих підрозділів.  

Тому пропонуємо зупинитися на розвитку соціальної складової соціально-

економічного розвитку підприємства засобом впровадження технології 

управління знаннями. Відповідно до проведеного раніше дослідження – це 

кардинальні зміни у соціально-економічному розвитку та кардинальні і навіть 

радикальні зміни для ефективності діяльності підприємства.  

В енергетичному секторі України існують певні зрушення у питаннях 

розвитку персоналу – інженерно-технічні працівники, службовці та робітники 

систематично проходять фахову підготовку та перепідготовку. Для цього створені 

центри підвищення кваліфікації, курси при «Обленерго», «Теплокомуненерго» на 

електростанціях, які функціонують увесь рік. Проте у ПрАТ «СВС-Дніпро» 

розповсюджена інша практика – проводити навчання працівників за кошти 

підприємств. Окремі інженерно-технічні працівники та службовці, керівники 

підвищують свій фаховий рівень у вищих навчальних закладах, на практичних 

семінарах, за кордоном.  

Пропонуємо оцінити купівлю ліцензії на надання нового виду послуг чи 

виробництва більш екологічної продукції з паралельним навчанням персоналу (до 

10 осіб). Вибір напряму потрібно здійснювати в такій послідовності:  

1.1.) Проводити дослідження діяльності підприємства на щоденній/ щотижневій 

основі. Наприклад, спостереження за роздрібними / оптовими цінами у 

конкурентному середовищі діяльності, проводити аналіз офіційної/ галузевої 

статистичної інформації, і т.д .; 

1.2.) Ретельно розраховувати націнки за групами товарів/ послуг, що 

реалізуються для того, щоб визначити групи товарів/ послуг, що приносять 

найбільший прибуток, і, як наслідок, саме ті, на яких зосередити увагу; 

1.3.) Враховувати фактори споживчого попиту, такі як споживчі властивості / 

пріоритет при придбанні, ціна, якість, тенденції моди і т.д .; 
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1.4.) Виділяти групи продуктів/послуг, які найбільше підходять до зміни 

ринкових умов, і концентруватися на них; 

1.5.) Визначити рівні професійного знання, проаналізувати конкурентні переваги 

і розробити способи отримання вигоди з них; 

1.6.) Проаналізувати обсяги початкових інвестицій та обсяги можливої 

реалізованої продукції/ наданих послуг, знайти найбільший компроміс, що 

допоможе визначитися з подальшими діями. 

На прикладі ПрАТ «СВС-Дніпро» визначимо кількісну оцінку вартості 

економічної інформації. Купівля 1 ліцензії на надання нового виду послуг чи 

виробництва більш екологічної продукції із паралельним навчанням персоналу 

(до 10 осіб) становитиме, в середньому за даними ринку [253], 2 млн. грн. 

(повернення за 4-6 місяців). У разі порушень у використанні новітніх технологій, 

ліцензії та не освоєння наданого матеріалу працівниками, підприємство зазнає 

додаткових витрат у розмірі 1,5 млн. грн.[150]. Можливий й інший варіант – менш 

радикальне оновлення та навчання лише 3-5 осіб, що гарантує підприємству дохід 

у розмірі 1,2 млн. грн. [253]. У разі невдачі, підприємство отримає збитки у 

розмірі 0,8 млн. грн. [151]. Однак можливий і інший варіант – повна відмова від 

оновлення, що в цей момент для підприємства не принесе ніяких додаткових 

доходів чи втрат. Результат від такого рішення покаже масштабність збитків лише 

з часом.  

Рішення підприємства діяти в умовах невизначеності гарантує можливу 

ймовірність виникнення успіху або невдачі запропонованих заходів рівну 50%. 

Можливість отримання успішного результату при оцінці макросередовища 

складатиме 75%, тоді як отримання прибутку при врахуванні негативного 

відображення макросередовища ймовірне на 60% (ймовірність настання події 

розрахована нами за попереднім дослідженням зміни рівня СЕРП на 

підприємствах енергетичного сектору України, що представлено у таблиці А.1, 

Додаток А). 

Проілюструємо за допомогою дерева рішень вибір оптимального варіанту 

рішення для ПрАТ «СВС-Дніпро» (див. рис. 3.5).  
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Рис. 3.5. Вирішення проблем соціальної складової соціально-економічного 

розвитку підприємства на прикладі підприємства ПрАТ «СВС-Дніпро»  

Джерело: складено автором  
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При графічному зображенні використовувалися такі умовні позначення для 

полегшення розуміння процесу аналізу: У – успішний варіант реалізації проекту, 

Н – невдалий варіант реалізації проекту, В – відмова від участі у цьому проекті; 

УП – успіх, НП – невдача. Розглядати варіанти потрібно справа наліво кожної з 

гілок, зважуючи можливі вигоди та ймовірність отримання. В результаті 

вибирається кращий з варіантів. Гілка «Інвестувати без додаткових досліджень» 

передбачає не врахування ймовірності настання події, отриманої з попередніх 

досліджень автора. 

Отже, щоб отримати більшу вигоду для соціально-економічного розвитку 

підприємства важливо інвестувати у розвиток соціальної складової із 

врахуванням факторів як внутрішнього, так і зовнішнього середовища. При 

цьому, врахування ймовірності настання події на основі кон’юнктурного 

дослідження діяльності суб’єктів сектору в динаміці сприятиме зростанню 

можливої вигоди більше ніж у 2 рази.    

Розглянемо варіанти отримання додаткового доходу від проведення змін на 

підприємствах другої групи на прикладі ПАТ «ПЕК».  

Протягом тривалого періоду на підприємстві не здійснювалися інвестиції в 

оновлення матеріально-технічної бази (мережі, обладнання). У своїй звітності 

ПАТ «ПЕК» показувало доволі не високий  рівень зносу. Проте, особливістю 

діяльності підприємств цієї галузі у теперішньому стрімкому глобалізаційному 

процесі є постійний моніторинг і оновлення наявної техніки та технологій. Однак, 

підприємства енергетичного сектору України у своїй більшості є або повністю 

державної форми власності, або тим чи іншим чином підпорядковуються і 

звітують державним органам. Тому показниками їх  діяльності  найчастіше 

виступають не стільки прибутковість та ефективність, скільки лише виконана по 

факту робота.   

ПАТ «ПЕК» потрібно змінювати існуючі напрями діяльності та постійно 

стежити за оновленням матеріально-технічної бази підприємства. Це дозволить 

збільшити рівень продуктивності праці, зменшити рівень ризиків у діяльності 

підприємства, налагодити діяльність відповідно до вимог та стандартів ЄС, 

раціонально використовувати природні ресурси.    
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Рекомендовані до впровадження заходи покращення економічної складової 

соціально-економічного розвитку необхідно проводити таким чином: 

2.1.) Оцінити першочерговість здійснення капітальних інвестицій; 

2.2.) Призупинити інвестиційні проекти, які стали менш ефективними в 

результаті зміни фінансової ситуації. Розглянути можливості повернення 

повністю або частково вкладених коштів; 

2.3.) Спрямувати інвестиційні потоки так, щоб зменшити пікове навантаження на 

грошові потоки. Проаналізувати етапи відтоку грошових коштів – вони не 

повинні погіршувати здатність підприємства здійснювати інші термінові платежі; 

2.4.) Відмовитись від капітальних витрат, які не можуть гарантувати негайну 

віддачу для компанії; 

2.5.) Проаналізувати витрати на закриття проектів і порівняти їх з 

передбачуваними збитками протягом періоду зниження ділової активності. 

Такі заходи додатково вимагають інвестицій у розмірі не менше 

5 млн. грн.[260], однак альтернативою може бути ще один маленький проект 

(втрати у розмірі 1 млн. грн. [260]). Аналогічне впровадження не досить новітньої 

технології вимагатиме інвестицій у розмірі 3 млн. грн. [260]. А за даними 

міжнародних досліджень, при невдалому варіанті розвитку подій можливі втрати 

у розмірі 0,7 млн. грн. [260]. Максимальне досягнення успіху без оновлення 

можливе з ймовірністю у 20%. При проведенні дослідження та аналізі існуючого 

стану ринку, успіх можливий з ймовірністю 90%. Однак, можливе й одночасне 

впровадження конкурентами такої технології, тоді успіх настане з ймовірністю у 

65% (ймовірність настання події розрахована нами за попереднім дослідженням 

зміни рівня СЕРП на підприємствах енергетичного сектору України, що 

представлено у таблиці А.1, Додаток А). Проілюструємо вибір оптимального 

варіанту рішення для ПАТ «ПЕК» (див. рис. 3.6). Побудова графічного 

зображення та відповідно методика здійснення розрахунків аналогічна як для 

соціальної складової (див. рис. 3.5.). 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


195 

Рис. 3.6. Вирішення проблем економічної складової соціально-економічного 

розвитку підприємства на прикладі підприємства ПАТ «ПЕК» 

Джерело: складено автором 
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Таким чином, ПАТ «ПЕК», оновлюючи матеріально-технічну базу та 

провівши попередньо аналіз ринку на доступність і актуальність технологій, може 

отримати додатковий прибуток у 10 разів більший, ніж при просто вкладанні 

коштів у нове обладнання.   

Третя група підприємств – у яких прослідковуються проблеми із 

екологічною складовою соціально-економічного розвитку. Низький рівень 

екологічної відповідальності фірми та їх працівників призвів до нераціонального 

використання природних ресурсів, невідповідності діяльності міжнародним 

стандартам, високому рівню ризиків у діяльності підприємства. Варто при цьому 

запровадити кардинальні зміни, що допоможуть покращити екологічну 

відповідальність.  

Рекомендовані до впровадження напрями покращення екологічної складової 

соціально-економічного розвитку необхідно здійснювати за таким алгоритмом: 

3.1.) Дослідити рівень екологічної відповідальності підприємства. 

3.2.) Ознайомитись із практикою конкурентів в такому питанні. Вивчити кращі 

міжнародні та вітчизняні практики.  

3.3.) Дослідити умови фінансування і варіанти їх поліпшення (за необхідності). 

3.4.) Вибрати той з варіантів, що буде менш витратний на визначений момент 

часу, але легший для впровадження та має більший соціальний ефект. 

3.5.) Якщо все ж таки необхідні додаткові джерела для фінансування екологічних 

проектів, провести перемовини з акціонерами або власниками компанії.  

3.6.) Впроваджувати заплановані проекти. Постійно підтримувати екологічні дії, 

щоб вони стали політикою, а не лише іміджем підприємства перед 

стейкхолдерами.  

Так, на прикладі ТОВ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» пропонуємо ввести екологічну 

звітність, збільшити поінформованість споживачів про продукцію та послуги 

підприємства, збільшити кількість програм щодо зменшенню антропогенного 

навантаження на довкілля, впровадити зелений офіс тощо. Більшість 

запропонованих заходів не потребує додаткового масштабного вкладання коштів, 

лише сумлінність при їх виконанні.  У середньому по ринку, інвестиції у розмірі 

100 тис. грн. [55] щороку є достатніми для підтримки рівня екологічної складової 
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соціально-економічного розвитку підприємства. Деякі підприємства не можуть, з 

низки причин, дозволити собі такі інвестиції. Тому альтернативою буде залучення 

50 тис. грн. [55] на соціально-економічний розвиток. Однак, велика кількість 

штрафів, високий рівень травматизму на підприємствах, невідповідність 

діяльності стандартам однаково спричиняють збиток у розмірі 30 тис. грн. 

[149,150,152,153,154] (максимально виплачені штрафи за порушення екологічних 

вимог виробництва у досліджуваний період).  Якщо не зважати на зовнішнє 

оточення, то можливість залучення додаткових коштів ймовірна на 10%. При 

аналізі макросередовища ймовірність настання успіху зростає до 75%, однак 

нещасні випадки та високий ступінь ризику все ж таки зменшують отримання 

прибутку до 60% (ймовірність настання події розрахована нами за попереднім 

дослідженням зміни рівня СЕРП на підприємствах енергетичного сектору 

України, що представлено у таблиці А.1, Додаток А). Проілюструємо за 

допомогою дерева рішень вибір оптимального варіанту рішення для ТОВ 

«ЕНЕРГОРЕСУРСИ» (див. рис. 3.7). Побудова графічного зображення та 

відповідно методика здійснення розрахунків аналогічна як для соціальної 

складової (див. рис. 3.5.). 
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Рис. 3.7. Вирішення проблем екологічної складової соціально-економічного 

розвитку підприємства на прикладі підприємства ТОВ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» 

Джерело: складено автором  
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Отже, вибір варіанту вирішення проблем екологічної складової соціально-

економічного розвитку підприємства на прикладі підприємства ТОВ 

«ЕНЕРГОРЕСУРСИ» доводить, що інвестувати у розвиток необхідно лише із 

врахуванням інших факторів як зовнішнього, так і внутрішнього середовища.  

Лише розрахунки зробити недостатньо, впровадження запропонованих 

заходів має бути також здійснено з попередньою оцінкою очікуваного 

економічного ефекту.  

Нехай підприємство має у своєму розпорядженні певну величину фонду 

розвитку – Fp (де ). Використання такого фонду може забезпечити 

різний приріст прибутку ΔР. Варіанти використання різняться ефективністю 

вкладень кожної гривні за визначений проміжок часу, тривалістю ti. та напрямом 

вкладень (соціальна, екологічна чи економічна складова соціально-економічного 

розвитку підприємства). 

Приріст прибутку ΔРi(t) підприємства від вкладень в i-й (і=3) варіант 

визначається за формулою: 

                                              (3.1) 

Загальний приріст ΔР (t) за всіма трьома варіантами підсумовується, тобто: 

                                              (3.2) 

Використовуючи співвідношення (2), запишемо: 

                                              (3.3) 

Позначимо: 

                                              (3.4) 

Тоді: 

                                               (3.5) 

Ефективність використання наявного фонду соціально-економічного 

розвитку оцінимо у відносних одиницях за допомогою такої формули:   

                                              (3.6) 

Таким чином, загальна ефективність від впровадження запропонованих 

заходів буде визначена таким чаном:   
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                                   (3.7) 

Якби запропоновані дії відбулись одночасно на 1 одному підприємстві, то 

дані для визначення ефективності були б такими (див. табл. 3.6).  

Таблиця 3.6 

Вихідні дані для визначення прогнозного рівня ефективності управління 

соціально-економічним розвитком підприємства енергетики України 

 
Інвестиції 

Прибуток 

min average max 

Складова 1 

(соціальна) 
2 000 000 100 000 272 917 562 500 

Складова 2 

(економічна) 
5 000 000 20 000 989 583 2 200 000 

Складова 3 

(екологічна) 
100 000 9 000 10 375 33 750 

Джерело: створено автором на основі проведених досліджень 

 

На основі даних та запропонованої раніше формули для розрахунку, 

знайдемо інтервальний прогноз рівня ефективності управління соціально-

економічним розвитком підприємства енергетики України: 

 ;   ;   . 

Отримані результати свідчать, що навіть якщо управління на підприємстві 

буде направлено на незначні зміни у соціально-економічному розвитку 

підприємства, його ефективність зросте на 1,82%. При цьому радикальні зміни  у 

соціально-економічному розвитку підприємства неодмінно сприятимуть 

збільшенню ефективності діяльності майже на 40%.  

Розрахуємо стандартну похибку отриманих значень рівня ефективності 

управління соціально-економічним розвитком підприємства:  

 ;                            (3.8) 

де: s –  номер ряду; i –  номер точки у ряді s; m –  номер ряду для точки y на 

діаграмі; n –  кількість точок у кожному ряді; yis –  значення i-ї точки у ряду s; 

ny –  загальна кількість значень у всіх рядах; M –  середнє арифметичне. 
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Таким чином, усвідомлення значущості проведення змін для зростання 

рівня соціально-економічного розвитку підприємств України, забезпечення 

стабільності та подальшого розвитку конкурентоспроможної економіки в цілому 

свідчать про необхідність та актуальність оцінювання ефективності впровадження 

заходів для підвищення рівня соціально-економічного розвитку підприємств.  

Масштабність соціально-економічного розвитку підприємства в сучасних 

умовах залежить від техніко-технологічних зрушень у виробництві, організації та 

управлінні його соціальною складовою, вмінні формувати й ефективно 

використовувати інноваційний потенціал, підґрунтя, на якому базуються 

організаційні зміни. Визначення пріоритетів соціально-економічного розвитку 

вітчизняними підприємствами обумовлюють розв’язання проблеми ефективного 

управління соціально-економічним розвитком вітчизняних підприємств, яка є 

вкрай необхідною сьогодні. Упровадження ефективної методики управління 

забезпечить попередження нераціональних витрат та зосередження зусиль на 

реалізацію саме тих стратегій, які дозволять досягти успіху підприємствам, 

зміцнити пріоритетні позиції на ринках і послабити негативний вплив кризових 

тенденцій. 

 

Результати цього розділу опубліковані у роботах: 

[164;165;166;171;174;181;182;317;319] 
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Висновки до розділу 3 

 

У третьому розділі «Заходи подолання проблемних аспектів соціально-

економічного розвитку підприємств» запропоновано напрями покращення 

соціальної складової соціально-економічного розвитку підприємства через 

впровадження технології управління знаннями, проаналізовано важелі активізації 

корпоративної соціальної відповідальності як основи для формування соціально-

економічного розвитку підприємств та визначена ефективність управління 

соціально-економічним розвитком підприємств енергетичного сектору України 

після впровадження запропонованих заходів.   

1. Запропоновано послідовність елементів для впровадження технології 

управління знаннями. Особливістю такого підходу стало виокремлення 

позитивних та негативних сторін різноманітних заходів заохочення персоналу, 

дослідження найкращих міжнародних практик впровадження такої управлінської 

технології, враховані особливості спрямування процесів технології управління 

знаннями для впровадження та отримання переваги для діяльності вітчизняних 

підприємств.  

2. Рекомендована до впровадження послідовність технології управління 

знаннями для підвищення рівня соціально-економічного розвитку підприємств 

України була деталізована графічним зображенням застосування процесів 

технології управління знаннями для зростання рівня соціально-економічного 

розвитку вітчизняних підприємств. Такий підхід до трактування процесу 

технології управління знаннями дав можливість одночасно виокремити: 1) напрям 

процесів технології управління знаннями для зростання рівня соціально-

економічного розвитку вітчизняних підприємств; 2) врахувати необхідні 

елементи, що потребують особливої уваги при впровадженні технології 

управління знаннями; 3) оцінити якісний результат від здійснення процесів 

технології управління знаннями при впровадженні тих чи інших управлінських 

рішень у практику. 

3. Пріоритетним напрямом розвитку енергетичного сектору України є 

його підтримка на макрорівні. У роботі запропоновано запровадити в 
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електроенергетиці механізм прозорої регуляції європейського зразка. Це в 

результаті дозволить: наблизити Україну до європейських стандартів; збільшити 

енергонезалежність країни; окреслити чітке коло заінтересованих сторін із 

чіткими та прозорими обов’язками; встановити оптимальний рівень державного 

регулювання в такому секторі; сприяти розвитку альтернативної енергетики; 

визначити ефективні тарифні ставки тощо.  

4. Крім того,  запропоновано в енергетичному секторі України звернути 

увагу на активізацію корпоративної соціальної відповідальності для прискорення 

соціально-економічного розвитку підприємств. У поєднанні КСВ з механізмом 

прозорої регуляції європейського зразка буде створено нову систему 

енергетичного сектору України, що дозволить урахувати актуальні умови ведення 

бізнесу, наявні можливості збереження навколишнього середовища та загрози для 

довгострокового існування, очікування усіх стейкхолдерів тощо.  

5. На завершення проведено оцінку ефективності впровадження 

запропонованих заходів підвищення рівня соціально-економічного розвитку 

підприємств. Виділення з усіх аналізованих підприємств енергетичного сектору 

України трьох з найбільш вираженими проблемами у соціальній, екологічній та 

економічній складовій соціально-економічного розвитку дозволило зробити 

прогноз отриманих надходжень від проведених змін у кожній із складових 

розвитку.  Для цього було попередньо проранжовано пріоритетності вибору 

складових соціально-економічного розвитку підприємств для удосконалення.  

6. Отримані результати свідчать, що навіть якщо управління на 

підприємстві буде направлено на незначні зміни у соціально-економічному 

розвитку підприємства (одночасне проведення змін в усіх складових при 

песимістичному варіанті отримання прибутку), загальна ефективність діяльності 

зросте на 1,82%. При цьому радикальні зміни у соціально-економічному розвитку 

підприємства сприятимуть збільшенню загальної ефективності господарської 

діяльності підприємства на 39,38%. Такі результати потребують реагування 

керівництва підприємств та визнання першочерговими зміни у соціально-

економічному розвитку підприємства . 
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Отже, проведене дослідження запропонованих заходів подолання 

проблемних аспектів соціально-економічного розвитку підприємств є результатом 

попереднього аналізу рівнів соціально-економічного розвитку підприємств 

України. Проведені розрахунки прогнозованого рівня СЕРП та можливого 

збільшення ефективності управління соціально-економічним розвитком 

підприємств енергетичного сектору України надає підґрунтя для подальшого 

практичного здійснення ефективних змін в енергетичному секторі та підвищення 

конкурентоспроможності економіки України в цілому. 
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ВИСНОВКИ 

 

Результатом дисертаційного дослідження є теоретичне узагальнення та 

вирішеня науково-практичного завдання, що полягає у подальшому розвитку 

теоретичних засад і розробці прикладних основ управління соціально-

економічним розвитком підприємства, обґрунтуванні методики оцінки рівня 

соціально-економічного розвитку вітчизняних підприємств енергетичного 

сектору. Одержані наукові теоретичні та практичні результати дослідження дають 

змогу зробити такі висновки. 

1. Систематизація наукових досліджень у сфері розвитку підприємств 

дала можливість розробити та обґрунтувати власне тлумачення соціально-

економічного розвитку підприємства: соціально-економічний розвиток 

підприємства являє собою безперервний процес модернізації нововведень у 

виробничому процесі, продукції, послугах, управлінні організацією при 

ефективному використанні наявних фінансових, трудових, матеріальних, 

природних ресурсів, за умов досягнення сучасних стандартів соціальної 

відповідальності, спрямованих на задоволення інтересів і потреб колективу та 

підвищення конкурентоспроможності підприємства в цілому. Акцентується увага 

на врахуванні ролі людини у відповідальному та, водночас, ефективному розвитку 

підприємства, що надало змогу провести детальне дослідження соціально-

економічного розвитку підприємств енергетичного сектору України.  

2. Теоретичні підходи до формування процесу управління 

підприємством у сучасних умовах дозволили визначити «управління соціально-

економічним розвитком підприємства» як процес планування, організації, 

мотивації, контролю та регулювання дій персоналу, постановки стратегічних 

цілей і тактичних завдань розвитку підприємства, ухвалення управлінських 

рішень і забезпечення їх виконання для подальшого соціально відповідального 

збалансованого зростання, удосконалення процесів і результатів його діяльності. 

Розширення класичної схеми управління розвитком підприємства за допомогою 

поділу на підетапи та відповідні їм методи для проведення управлінських дій 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


206 

надало змогу чітко виокремити ключові моменти управління соціально-

економічним розвитком підприємств України. 

3. Управління розвитком підприємства охоплює такі етапи: вивчення 

зовнішнього середовища; оцінювання конкурентного стану підприємства; 

співставлення вимог макросередовища зі стратегічними цілями й економічним 

потенціалом підприємства; оцінювання соціально-економічного розвитку 

підприємства та вибір подальших напрямів модернізації; планування соціально-

економічного розвитку та проведення заходів для його активізації соціально-

економічного розвитку підприємства; відстеження рівнів індикаторів і 

регулювання процесу соціально-економічного розвитку. При управлінні 

соціально-економічним розвитком запропоновано використовувати розроблену 

модель. Універсальність запропонованої моделі полягає в тому, що вона 

побудована на узагальненій схемі управління соціально-економічним розвитком і 

враховує соціальну, економічну та екологічну підсистеми підприємства. Така 

модель допомогла виявити послідовність процесу управління соціально-

економічним розвитком за допомогою формального опису об'єкта, що посприяло 

всебічному врахуванню важелів посилення конкурентоспроможності підприємств 

енергетичного сектору України та пошуку напрямів удосконалення управління.  

4. Запропонована система показників соціально-економічного розвитку 

за 3 складовими (соціальною, економічною та екологічною), що відповідає 

виділеним критеріям соціально-економічного розвитку підприємства. Для 

подальшого його оцінювання найбільш адаптованим виявився інтегральний 

підхід, оскільки він охоплює декілька часткових показників. Використання такого 

підходу створює можливість відображення багатогранної ефективності 

управління в цілому при розгляді усіх можливих показників розвитку та 

подальшої їх інтеграції у синтетичний (узагальнений) показник, який 

використовується для визначення рівня соціально-економічного розвитку 

підприємств України та виокремлення найбільш проблемних ділянок у їх 

діяльності.  

5. Аналіз динаміки соціально-економічного розвитку 10 підприємств 

енергетичного сектору України за 2010-2015  рр. на основі системи 24 показників, 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


207 

що характеризують 3 складові такого розвитку, показав, що для цього сектору 

характерні: застаріла матеріально-технічна база; низький рівень продуктивності 

праці; високий рівень ризиків у діяльності підприємств; несприятливі умови 

праці, високий рівень травматизму; низький рівень корпоративної культури; 

невідповідність діяльності вимогам та стандартам ЄС; низький рівень екологічної 

відповідальності підприємств та працівників; нераціональне використання 

природних ресурсів тощо. Такі результати свідчать про необхідність 

використання технології управління знаннями для ліквідації проблем у соціально-

економічному розвитку підприємств енергетичного сектору України та 

переформатування інституційного забезпечення функціонування цього сектору в 

цілому.  

6. Для оцінки зв’язку ефективності діяльності підприємства з рівнем 

його соціально-економічного розвитку розроблена економетрична модель. На 

основі проведених розрахунків було здійснено відбір необхідної статистичної 

інформації за 2010–2015 рр. та сформовано чотири ряди даних засобами «MS 

Excel» з подальшим їх імпортуванням до ПП «Eviews», за допомогою якого й 

було здійснено всі подальші розрахунки в такій економетричній моделі. 

Розроблена методика оцінювання рівня соціально-економічного розвитку 

підприємств передбачає максимальне усунення ускладненості додатковими 

чинниками. Отримана модель за усіма критеріями є адекватною і показала, що 

більше 90% ефективності діяльності підприємства залежить від економічної, 

соціальної та екологічної складових його соціально-економічного розвитку.  

7. Рекомендована до впровадження послідовність технології управління 

знаннями для підвищення рівня соціально-економічного розвитку підприємств 

України ґрунтується на альтернативних варіантах дій через удосконалення 

людського потенціалу, налагодження постійного процесу розвитку з метою 

подолання проблем у діяльності підприємства. Така послідовність технології 

управління знаннями надала можливість розглянути найважливіші процеси, що 

сприяють соціально-економічному розвитку підприємств енергетичного сектору 

України. Саме взаємозв’язок таких процесів створює безперервний ланцюжок 

ефективної передачі та використання знань між співробітниками. 
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8. В основу запропонованого механізму інституційного забезпечення 

соціально-економічного розвитку вітчизняних підприємств України покладено 

поділ енергетичного сектору на 3 сектори (міжнародний, інституційний, 

галузевий), кожен з яких відповідає за досягнення чітко поставлених цілей. Такі 

зміни сприятимуть оновленню процесу функціонування та встановленню 

необхідного рівня державного регулювання. Довгостроковий ефект від 

упровадження європейських стандартів законодавчого регулювання та сприяння 

розвитку альтернативної енергетики в енергетичному секторі збільшить 

енергонезалежність країни. Регулювання механізму повинно відбуватися на 

засадах прозорості і передбачуваності із залученням усіх стейкхолдерів.  

9. Використання методу сценаріїв надало змогу акумулювати прогнозні 

варіанти отримання вигід від запропонованих варіантів удосконалення та 

використати їх для визначення майбутньої ефективності діяльності підприємств 

після запропонованих змін. Упровадження запропонованих проектів активізації 

соціально-економічного розвитку підприємств енергетичного сектору України 

забезпечить запобігання нераціональних витрат і зосередження зусиль на 

реалізацію саме тих стратегій, які дозволять досягти успіху підприємствам, 

зміцнити пріоритетні позиції на ринках і послабити негативний вплив кризових 

тенденцій.    

Проведені розрахунки прогнозованого рівня соціально-економічного 

розвитку підприємств енергетичного сектору України та можливого збільшення 

ефективності управління ними надають підґрунтя для подальшого практичного 

здійснення ефективних змін в енергетичному секторі та підвищення 

конкурентоспроможності економіки України в цілому. 
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Додаток А 

 

Таблиця А.1 

Динаміка результатів діяльності промисловості України у 2010-2015 рр. 

  

Значення показника у млн. грн. Відносне відхилення, у % 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

Обсяг реалізованої промислової продукції, у 

тому числі 
1043111 1305308 1367926 1322408 1428839 1742175 25,14 4,80 -3,33 8,05 21,93 

 Добувна промисловість 104081,5 143747,7 143941,9 151575,3 154700,8 189778,2 38,11 0,14 5,30 2,06 22,67 

 Переробна промисловість 703340 852537,4 871146,6 817734,3 903735,3 1125543 21,21 2,18 -6,13 10,52 24,54 

 Постачання електроенергії, газу, пари  217430,1 289016,2 333248,2 333400,6 351803,2 406612,5 32,92 15,30 0,05 5,52 15,58 

 Водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами 
18259,2 20006,7 19588,8 19698,2 18559,8 20241,7 9,57 -2,09 0,56 -11,61 1,64 

Капітальні інвестиції у промисловість 55384,4 78725,8 91598,4 97574,1 86242 87656 42,14 16,35 6,52 8,49 22,27 

Поточні зобов’язання промисловості 594273,7 639139,7 711546,1 722552,3 783892,3 958459,4 7,55 11,33 1,55 4073,26 206,53 

Чистий прибуток (збиток) 11594,7 31961,6 2592,4 -4181,1 -174488 185889,5 175,66 -91,89 -261,28 8,05 21,93 

 Підприємства, які одержали прибуток 50070,6 82204,1 67565,4 64470,8 61489 90642,4 64,18 -17,81 -4,58 2,06 22,67 

 Підприємства, які одержали збиток 38475,9 50242,5 64973 68651,9 235977,3 269715,5 30,58 29,32 5,66 10,52 24,54 

 

Джерело: складено автором за даними статистичних збірників "Промисловість України", "Статистичний щорічник України" та офіційним 

сайтом Державної служби статистики України
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Додаток  Б 

 

Рис. Б.1. Структурна схема енергетичного сектору як системи  Джерело: розроблено автором

ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ 

Невідновлювальні види первинної енергії Відновлювальні види первинної енергії 
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 Використання в енергетиці для 

устаткування, що працює на 

паливі  
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Додаток В 

Таблиця В.1 

Зведена таблиця можливостей макроекономічного середовища  

 

№ Фактори 

Експертна оцінка 

значущості фактору з 

урахуванням 

вагового коефіцієнта 

Варіант вирішення проблеми 

1.  
Вступ України до 

Енергетичного Співтовариства 
1,6 

Використання нових методів і способів 

досягнення енергетичної незалежності 

2.  
Уніфікація законодавства 

України з нормами ЄС 
1,2 Можливість виходу на ринки ЄС 

3.  

Впровадження в галузі 

сприяння розвитку 

відновлюваних джерел енергії 

Директиви 2001/77/EС, 

Директиви 2003/30/EC, 

Директиви 2009/28/EC 

1,2 

Стимулювання використання енергії з 

відновлюваних джерел, розвиток 

альтернативної енергетики 

4.  

Впровадження в галузі 

енергоефективності та 

енергозбереження Директиви 

2006/32/ЕС, Директиви 

2010/30/ЕU, Директиви 

2010/31/ЕU 

0,8 

Підвищення ефективності кінцевого 

використання енергії та енергетичних 

послуг 

5.  

Впровадження в галузі охорони 

навколишнього середовища 

Директиви 85/337/EEC, 

Директиви 1999/32/EC, 

Директиви 2001/80/EC, 

Директиви 79/409/EЕС  

1,4 

Встановлення граничного рівня 

викидів певних забруднювачів до 

атмосфери великими спалювальними 

установками 

6.  Інтеграція з ЄС 1,75 
Адаптація стандартів виробництва і 

дистрибуції до норм ЄС 

7.  
Зростання енергоефективності 

економіки України 
2,25 

Скорочення кінцевого споживання 

паливно-енергетичних ресурсів у 

сільському господарстві, 

промисловості, будівництві, сфері 

послуг і житловому секторі 

8.  

Особливе оподаткування 

прибутку підприємств, що 

працюють в сфері 

відновлювальної енергетики 

2 

Звільнення від оподаткування 80% або 

50% прибутку; на ввезення 

енергозберігаючих матеріалів, 

обладнання, устаткування та 

комплектуючих тощо 

9.  
Зелений тариф для виробників 

електроенергії 
1,25 

Заохочення енергозбереження та 

розвиток національних енергетичних 

ресурсів, в тому числі відновлюваних 

джерел енергії, таких як вітрова та 

сонячна енергія 

10.  

Розвиток наукових досліджень 

щодо різноманітних варіантів 

заміни невідновлювальних 

енергетичних ресурсів 

1,05 

Використання новітніх напрацювань на 

шляху до досягнення енергетичної 

незалежності України 

 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


4 

 

Продовження табл. В.1. 

11.  

Високі темпи впровадження 

інновацій на ринку 

альтернативної енергетики  

1,35 

Збільшення асортименту оригінальних 

пристроїв, можливість підходу 

індивідуально до кожного замовлення  

12.  

Збільшення вимог до технічних 

регламентів щодо 

енергетичного маркування 

приладів  

1 

Введення додаткової інформації (клас 

енергоефективності приладу; обсяг 

його енергоспоживання; рівень шуму; 

обсяг споживання води, клас 

ефективності віджимання та інші 

характеристики) дозволить 

споживачам зменшити споживання 

електроенергії 

13.  Інформатизація суспільства 0,65 

Просування інформацій про 

відновлювальну енергетику через 

джерела електронної інформації 

14.  
Удосконалення засобів 

комунікацій 
0,52 

Посилення взаємодії із зарубіжними 

посередниками, споживачами 

15.  

Робота профспілки працівників 

енергетики та 

електроенергетичної 

промисловості України 

(«Укрелектропрофспілка») 

0,39 
Захист персоналу підприємств 

енергетичного сектору України 

16.  
Збільшення екологічної 

відповідальності  
1,17 

Перехід споживачів на новітні 

енергозберігаючі технології 

17.  
Залучення трудових ресурсів 

відповідної кваліфікації 
0,96 

Співпраця із профільними навчальним 

закладами для цільового навчання 

персоналу 

18.  

Скорочення викидів 

забруднюючих речовин в 

атмосферу 

1,2 

Покращення екологічного стану 

України, зменшення захворюваності 

населення 

19.  

Зменшення рівня фізичного 

(електромагнітного, 

радіаційного, теплового) 

впливу на середовище 

1,2 

Зростає надійність і соціально-

екологічна безпека виробничих систем 

та великих технологічних утворень 

(гідротехнічних споруд, газо- і 

нафтопроводів, тунелів тощо) 

20.  

Зменшення видобутку та 

споживання викопних паливно-

енергетичних ресурсів 

1,05 

Розвиток відновлюваних джерел 

енергії, збереження паливно-

енергетичних ресурсів у надрах 

України 

   
 

  

 Всього 23,99   

 
Джерело: розроблено автором 
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Додаток Г 

Таблиця Г.1 

Зведена таблиця загроз макроекономічного середовища  

№ Фактори 

Експертна оцінка 

значущості фактору з 

урахуванням 

вагового коефіцієнта 

Варіант вирішення проблеми 

1.  

Політична нестабільність; 

паливна та технологічна 

залежність енергетики від 

Російської Федерації 

1,2 
Співпраця з вітчизняними інвесторами 

та з ЄС 

2.  

Недосконалість вітчизняного 

законодавчого регулювання 

енергетичного сектору 

0,6 

Перегляд усіх законодавчих актів на 

доцільність та відповідність сучасним 

вимогам 

3.  
Уніфікація законодавства 

України з нормами ЄС 
1 

Адаптація виробничо-комерційної 

діяльності до стандартів і норм ЄС 

4.  

Впровадження в галузі 

енергоефективності та 

енергозбереження Директиви 

2006/32/ЕС, Директиви 

2010/30/ЕU, Директиви 

2010/31/ЕU 

0,6 

Переобладнання будівель для 

підвищення їх енергетичної 

ефективності 

5.  

Наявність розробленої та 

оновленої «Енергетичної 

стратегії України до 2035 року» 

0,6 

Врахувати рекомендації міжнародних 

та національних експертів при 

наступному розгляді 

6.  
Втрата частини активів вітро- 

та сонячної енергетики у Криму 
1,8 

Використати напрацьовані схеми та 

відновити на території України 

втрачені потужності 

7.  

Падіння темпів економічного 

зростання, збільшення рівня 

інфляції; падіння банківської 

системи 

1,5 Співпраця з надійними посередниками 

8.  Посилення валютних коливань 1 

Продаж по передоплаті чи з 

відстрочкою платежу; перехід на 

вітчизняні ресурси 

9.  

Ринок електроенергетики 

України є природною 

монополією, діє за моделлю 

«єдиного покупця» 

0,75 

Впровадження чітких та прозорих 

інструментів для балансування за 

ринковими принципами – 

демонополізація та лібералізація ринку 

енергетики України 

10.  

Зростання витрат на 

електроенергію на душу 

населення 

0,75 Усунення перехресного субсидування 

11.  

Економічно необґрунтовані 

тарифи на енергетику, що 

базуються на методології, яка 

відірвана від вартості 

постачання та обслуговування 

мереж 

1,5 

Постійний перегляд тарифів НКРЕ, 

Міністерством енергетики та вугільної 

промисловості та Кабміном 
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Продовження табл. Г.1. 

12.  

Ліцензування в галузі 

експлуатації нових споруджень 

лежить на НКРЕ 

1,75 

Недостатня інституційна спроможність 

НКРЕ потребує заходів для її 

правового зміцнення 

13.  

Існування державного 

регулювання процедури видачі 

дозволів, проведення тендерів 

щодо спорудження нових 

генеруючих потужностей 

1 

Впровадження прозорої процедури 

проведення тендерів, конкретних 

положень відхилення проектів 

14.  

Зростання вартості 

енергетичних ресурсів (нафти, 

газу), збитковість видобутку, 

технологічна відсталість, 

часткова руйнація шахт та 

інфраструктури 

2 
Перехід на відновлювальні джерела 

енергії 

15.  

Низький науково-

технологічний потенціал 

вітчизняних підприємств 

0,75 

Пошук шляхів модернізації існуючого 

обладнання та впровадження нових 

технологій 

16.  

Існування визначених 

стандартів виробництва та 

збуту 

0,9 

Зміна існуючих правил 

функціонування ринку відповідно до 

міжнародних стандартів 

17.  

Просування по службі чи відбір 

кандидата на певну посаду 

часто відбувається не за 

ознакою високого 

професіоналізму, а за ознакою 

особистої відданості 

1,04 

Перенесення управлінського досвіду 

західних країн на вітчизняне 

інституційне середовище 

18.  

Небажання дотримуватись 

загальноприйнятих етичних 

норм ведення бізнесу 

0,91 

Адаптація встановлених правил 

поведінки в бізнесі до етичних 

стандартів та норм ЄС 

19.  

Недовіра населення України до 

різноманітних шляхів 

удосконалення 

0,78 

Водночас у всьому світі пошук 

альтернативних варіантів розвитку є 

найпотужнішим джерелом руху 

економік вперед 

20.  
Зменшення чисельності 

населення, старіння нації 
0,36 

Збільшення поінформованості 

споживачів про можливий рівень 

заощадження при модернізації 

енергетичного сектору України 

21.  
Погіршення екологічної 

ситуації 
0,9 

Впровадження у виробництво 

природозберігаючих технологій 

22.  

Дефіцит оцінки впливу 

проектів будівництва на 

довкілля 

0,75 
Проводити екологічну оцінку для 

проектів забудови 

    

 
Всього 22,44 

 
 

Джерело: розроблено автором 
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Додаток Д 

Таблиця Д.1 

Розрахунок узагальненого показника ефективності підприємства Корпорація 

«СОЮЗ» у 2010 -2014 рр. 

  

Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 

Езр 0,98740 0,98198 0,98141 0,98422 0,98206 

VЧП , тис.грн. 268 916,67 441 133,00 1 464 598,33 1 311 310,33 653 617,18 

Чп ,чол. 296 300 315 307 300 

Фос , тис.грн. 7 002 333,33 12 272 333,33 13 086 666,67 13 141 000,00 11 375 583,33 

Фоб , тис.грн. 2 272 443,00 3 029 573,67 2 653 775,67 2 938 851,00 2 723 660,83 

Кпвп , чол./тис.грн. 0,00320831 0,002613545 0,009218114 0,008386875 0,003116005 

Джерело: Складена автором за матеріалами звітності Корпорації „СОЮЗ” 

 

Таблиця Д.2 

Розрахунок узагальненого показника ефективності підприємства ПАТ«ПТКІ 

«УКРКРАНЕНЕРГО» у 2010 -2014 рр. 

  

Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 

Езр 0,8816 0,8872 0,8883 0,8886 0,8920 

VЧП , тис.грн. 8545 9853 14871 15983 16859 

Чп ,чол. 132 105 104 112 102 

Фос , тис.грн. 4620 3326 3282 3167 3065 

Фоб , тис.грн. 3324 4829 4303 5293 7865 

Кпвп , чол./тис.грн. 0,00320831 0,002614 0,009218 0,008387 0,003116 

Джерело: Складена автором за матеріалами звітності ПАТ«ПТКІ «УКРКРАНЕНЕРГО» 

 

Таблиця Д.3 

Розрахунок узагальненого показника ефективності підприємства ПАТ 

«Пiвденьзахiделектромережбуд» у 2010 -2014 рр. 

  

Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 

Езр 0,7873 0,7883 0,7730 0,7799 0,7883 

VЧП , тис.грн. 32030 36855 28727 47089 42380,1 

Чп ,чол. 284 285 285 285 280 

Фос , тис.грн. 6439 6412 50454 49382 39505,6 

Фоб , тис.грн. 31361 49025 33854 29410 29557,05 

Кпвп , чол./тис.грн. 0,00320831 0,002614 0,009218 0,008387 0,003116 

Джерело: Складена автором за матеріалами звітності ПАТ«Пiвденьзахiделектромережбуд» 
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Таблиця Д.4 

Розрахунок узагальненого показника ефективності підприємства ПАТ 

«Пiвдентеплоенергомонтаж» у 2010 -2014 рр. 

  

Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 

Езр 0,8531 0,8507 0,8538 0,8561 0,8598 

VЧП , тис.грн. 11761 6894 8357 9793 9896 

Чп ,чол. 51 51 44 44 48 

Фос , тис.грн. 11955 13817 13076 16274 20281 

Фоб , тис.грн. 15814 17548 18142 29706 28552 

Кпвп , чол./тис.грн. 0,00320831 0,002613545 0,009218114 0,008386875 0,003116005 

Джерело: Складена автором за матеріалами звітності ПАТ 

«ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ» 

 

Таблиця Д.5 

Розрахунок узагальненого показника ефективності підприємства ТОВ «ПЕК» 

у 2010 -2014 рр. 

  

Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 

Езр 0,8979 0,8933 0,8943 0,8974 0,8954 

VЧП , тис.грн. 27746,8 11122,2 23873,6 60831,2 24874,4 

Чп ,чол. 55 65 71 89 95 

Фос , тис.грн. 110,8 88,6 232,7 576,1 326,8 

Фоб , тис.грн. 1251,5 3629,8 6792,5 7953,9 5748,5 

Кпвп , чол./тис.грн. 0,00320831 0,002613545 0,009218114 0,008386875 0,003116005 

Джерело: Складена автором за матеріалами звітності ТОВ «ПЕК» 

 

Таблиця Д.6 

Розрахунок узагальненого показника ефективності підприємства ПрАТ 

«СВС-Дніпро» у 2010 -2014 рр. 

  

Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 

Езр 0,8982 0,8990 0,8945 0,8926 0,8952 

VЧП , тис.грн. 98681 91932 61682 48628 35768 

Чп ,чол. 23 23 48 48 45 

Фос , тис.грн. 3888 3758 4089 5190 5392 

Фоб , тис.грн. 43968 21094 27435 31760 35765 

Кпвп , чол./тис.грн. 0,00320831 0,002613545 0,009218114 0,008386875 0,003116005 

Джерело: Складена автором за матеріалами звітності ПрАТ «СВС-Дніпро» 
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Таблиця Д.7 

Розрахунок узагальненого показника ефективності підприємства ПАТ 

«ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ-10» у 2010 -2014 рр. 

  

Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 

Езр 0,9397 0,9420 0,9295 0,9305 0,9396 

VЧП , тис.грн. 28898 37236 41196 40286 49435 

Чп ,чол. 180 180 295 317 317 

Фос , тис.грн. 9928 10475 11577 8622 9647 

Фоб , тис.грн. 27077 34168 48059 47239 53868 

Кпвп , чол./тис.грн. 0,00320831 0,002613545 0,009218114 0,008386875 0,003116005 

Джерело: Складена автором за матеріалами звітності ПАТ «ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ-10» 

 

Таблиця Д.8 

Розрахунок узагальненого показника ефективності підприємства ПАТ 

«ЛьвiвОргрес» у 2010 -2014 рр. 

  

Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 

Езр 0,9815 0,9799 0,9742 0,9770 0,9798 

VЧП , тис.грн. 48724 41564 32792 30786 30726 

Чп ,чол. 362 362 362 263 263 

Фос , тис.грн. 3556 3298 3198 3054 2874 

Фоб , тис.грн. 12432 19113 13710 13226 13127 

Кпвп , чол./тис.грн. 0,00320831 0,002613545 0,009218114 0,008386875 0,003116005 

Джерело: Складена автором за матеріалами звітності ВАТ «ЛьвiвОргрес» 

 

Таблиця Д.9 

Розрахунок узагальненого показника ефективності підприємства ПрАТ 

«ЕНЕРГОРЕСУРСИ» у 2010 -2014 рр. 

  

Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 

Езр 0,9604 0,9628 0,9605 0,9591 0,9631 

VЧП , тис.грн. 45271 58715 72480 60400 62993 

Чп ,чол. 324 324 336 320 317 

Фос , тис.грн. 26756 27654 29470 31122 28750,5 

Фоб , тис.грн. 8232 9413 9098 9210 10016 

Кпвп , чол./тис.грн. 0,00320831 0,002613545 0,009218114 0,008386875 0,003116005 

Джерело: Складена автором за матеріалами звітності ТОВ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» 
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Таблиця Д.10 

Розрахунок узагальненого показника ефективності підприємства ПрАТ 

«ТЕХЕНЕРГО» у 2010 -2014 рр. 

  

Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 

Езр 0,8956 0,8973 0,8897 0,8883 0,8967 

VЧП , тис.грн. 30309 55193 64107 53511 91244 

Чп ,чол. 87 87 87 105 105 

Фос , тис.грн. 753 708 700 878 825 

Фоб , тис.грн. 14133 22443 61388 61502 61445 

Кпвп , чол./тис.грн. 0,00320831 0,002613545 0,009218114 0,008386875 0,003116005 

Джерело: Складена автором за матеріалами звітності ПрАТ «ТЕХЕНЕРГО» 

 

Таблиця Д.11 

Зведені дані розрахунку узагальненого показника ефективності підприємств 

енергетичного сектору України у 2010-2014 рр. 

№ Назва підприємства 
Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 

1.  Союз 0,9874   0,9820   0,9814   0,9842   0,9821   

2.  Укркраненерго 0,8816   0,8872   0,8883   0,8886   0,8920   

3.  ПАТ Пiвденьзахiделектромережбуд 0,7873   0,7883   0,7730   0,7799   0,7883   

4.  ПАТ ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ  0,8531   0,8507   0,8538   0,8561   0,8598   

5.  ПЕК 0,8979   0,8933   0,8943   0,8974   0,8954   

6.  СВС-Дніпро 0,8982   0,8990   0,8945   0,8926   0,8952   

7.  ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ-10 0,9397   0,9420   0,9295   0,9305   0,9396   

8.  ЛьвiвОргрес 0,9815   0,9799   0,9742   0,9770   0,9798   

9.  ЕНЕРГОРЕСУРСИ 0,9604   0,9628   0,9605   0,9591   0,9631   

10.  ТЕХЕНЕРГО 0,8956   0,8973   0,8897   0,8883   0,8967   

Джерело: Розраховано автором за матеріалами звітності підприємств 
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Додаток Е 

Таблиця Е.1 

Прийняття багатоцільового рішення при управлінні соціально-

економічним розвитком  

1. Корпорація «Союз»  

 

 

2. ПАТ«ПТКІ «УКРКРАНЕНЕРГО»  

 

 

3. ПАТ «Пiвденьзахiделектромережбуд» 

 

 

4. ПАТ «Пiвдентеплоенергомонтаж»  

 

 

5. ТОВ «ПЕК» 
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6. ПрАТ «СВС-Дніпро»  

 

 

7. ПАТ «ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ-10»  

 

 

8. ПАТ «ЛьвiвОргрес»  

 

 

9. ПРАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»  

 

 

10. ПрАТ «ТЕХЕНЕРГО»  
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Додаток Ж 

Таблиця Ж.1 

Критерії для узагальненої бальної оцінки корпоративної культури  
1. Найважливіші характеристики  

1 Підприємство унікальне за своїми особливостями. Воно подібне до великої сім'ї. Працівники мають 

багато спільного. 

2 Підприємство дуже динамічне і пройняте духом підприємництва. Працівники готові жертвувати 

собою і йти на ризик. 

3 Підприємство орієнтоване на результат. Головна турбота – досягти виконання завдання. Працівники 

орієнтовані на суперництво і досягнення мети. 

4 Підприємство жорстко структуроване і строго контролюється. Дії працівників, як правило, 

визначаються формальними процедурами. 

2. Загальний стиль лідерства  

5 Загальний стиль лідерства на підприємстві являє собою приклад моніторингу, прагнення допомогти і 

навчити. 

6 Загальний стиль лідерства служить прикладом підприємництва, новаторства і схильності до ризику. 

7 Загальний стиль лідерства служить прикладом діловитості, агресивності, орієнтації на результати. 

8 Загальний стиль лідерства являє собою приклад координації, чіткої організації або плавного ведення 

справ в руслі рентабельності. 

3. Стиль менеджменту (управління найманими працівниками) 

9 Стиль менеджменту на підприємстві характеризується заохоченням бригадної роботи, одностайності 

і участі в ухваленні рішень. 

10 Стиль менеджменту на підприємстві характеризується заохоченням індивідуального ризику 

працівників, новаторства, свободи і самобутності. 

11 Стиль менеджменту на підприємстві характеризується високою вимогливістю, жорстким прагненням 

до конкурентоспроможності і заохоченням досягнень. 

12 Стиль менеджменту на підприємстві характеризується гарантією зайнятості, вимогою 

підпорядкування, передбаченості і стабільності в стосунках колективу. 

4. Поєднуюча сутність  

13 Підприємство зв'язує воєдино відданість справі і взаємна довіра. Обов'язковість цінується дуже 

високо. 

14 Підприємство зв'язує прихильність новаторству і вдосконаленню. Акцентується необхідність бути на 

передових рубежах. 

15 Підприємство зв’язує акцент на досягненні мети і виконанні завдання. Загальноприйняті теми – 

агресивність і перемога. 

16 Підприємство зв'язують формальні правила і офіційна політика. Важлива підтримка плавного ходу 

діяльності підприємства. 

5. Стратегічні цілі  

17 Підприємство фокусує увагу на гуманному розвитку. Наполегливо підтримується висока довіра, 

відвертість і співучасть. 

18 Підприємство акцентує увагу на отриманні нових ресурсів і вирішенні нових проблем. Цінуються 

апробація нового і дослідження можливостей підприємства. 

19 Підприємство акцентує увагу на конкурентних діях і досягненнях. Домінує цільове напруження сил і 

прагнення до перемоги на ринку. 

20 Підприємство акцентує увагу на незмінності і стабільності. Найважливіше рентабельність, контроль і 

плавність всіх операцій. 

6. Критерії успіху  

21 Підприємство визначає успіх на базі розвитку людських ресурсів, захопленості найманих працівників 

справою і турботою про людей. 

22 Підприємство визначає успіх через володіння унікальною або новітньою продукцією.  

23 Підприємство визначає успіх на базі перемоги на ринку і випередженні конкурентів. Ключ успіху – 

конкурентне лідерство на ринку. 

24 Підприємство визначає успіх на базі рентабельності, надійного постачання, гладких планів-графіків і 

низьких виробничих витратах. 
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Таблиця Ж.2 

Інтегрована оцінка рівня відкритості і активності компаній в сфері КСВ 

ПОКАЗНИКИ ОЦІНКА В БАЛАХ 

Перший блок «Соціальний звіт як інструмент діалогу із суспільством» 

Компанія взяла на себе зобов’язання бути 

підзвітною за вплив на суспільство і зовнішнє 

оточення. Компанія надає соціальний звіт на 

розгляд суспільства, який передбачає реалізацію 

належної політики по звітності.  

Компанія активно використовує принципи 

Керівництва по звітності в області стійкого 

розвитку, розробленого Глобальною ініціативою по 

звітності GRI (версія 3), результати діяльності в 

області стійкого розвитку розповсюджуються на всі 

аспекти діяльності компанії, включаючи її  

політику, прийняті рішення і дії, що приводять до 

соціальних, екологічних або економічних (в тому 

числі фінансових) наслідків. 

Звіт підготовлений на базі GRI 3 

(рівень В) і є публічно доступним (на 

офіційному сайті компанії, в 

друкованому варіанті). Компанія 

повністю заповнила всі розділи анкет 

редакції.  

5 

Звіт підготовлений на базі GRI 3 

(рівень С) і є публічно доступним (на 

офіційному сайті компанії, в 

друкованому варіанті). Компанія 

повністю заповнила всі розділи анкет 

редакції. 

4 

Компанія не використовує Керівництво по звітності 

у сфері стійкого розвитку, розробленого 

Глобальною ініціативою по звітності GRI (версія 3). 

Компанія надає звіт про прогрес по Глобальному 

договору (ГД) ООН або звітність готується у 

довільній формі, однак включає розкриття 

інформації про форми КСВ і соціальне партнерство. 

Компанія розкриває окремі положення в сфері 

корпоративної соціальної відповідальності. 

Є звіт про прогрес по ГД ООН або 

звіт складений відповідно до 

внутрішніх потреб компанії;  

доступний публічно. Компанія 

заповнила усі розділи анкети 

редакції. 

3 

Звіт про діяльність компанії в Україні 

входить у звіт про соціальну звітність 

материнської структури (є окремий 

розділ). Компанія заповнила усі 

розділи анкети редакції. 

2 

Перший соціальний звіт знаходиться 

в процесі підготовки або частково 

входить до фінансового звіту. 

Компанія заповнила усі розділи 

анкети редакції. 

1 

Другий блок «Системність в управлінні КСВ» 

В компанії існують єдині механізми управління і 

підвищення ефективності в сфері КСВ. 

Компанія системно займається практикою КСВ. 

КСВ є частиною корпоративної стратегії, існує 

спеціальний структурний підрозділ і стратегія 

розвитку.  

Компанія залучає всіх співробітників у сферу КСВ. 

Існує єдиний центр (відділ, комітет), 

що координує діяльність в сфері 

КСВ. 

Процес КСВ інтегрований в загальну 

корпоративну стратегію. 

5 

Існує ряд відділів (координаторів), 

які реалізують системну стратегію 

КСВ. 
4 

В компанії декілька структурних підрозділів 

займаються КСВ, які реалізують окремі програми 

соціального партнерства.  

Компанія заявила, що планує в майбутньому 

складати звітність і удосконалювати структуру 

управління у сфері КСВ.  

КСВ не є системним процесом, не 

входить в річні плани, але 

реалізуються окремі програми. 
3 

КСВ існує лише в окремих 

направленнях, є окремою ціллю 

проектів (PR і т.д.). 
2 
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Продовження табл. Ж.2 

Третій блок «Відкритість і системність у взаємодії із заінтересованими сторонами (ЗС)» 

Компанія взаємодіє із усіма ЗС (міжнародні 

соціальні інвестори, національні інвестори; держава 

(органи влади), суспільство (громади, персонал, 

акціонери, кредитори, власники облігацій, 

постачальники і споживачі продукції), 

консультанти, благо отримувачі; ЗМІ, міжнародні 

інститути і організації), розділяючи їх на ключові, 

первинний та вторинний рівні. 

ЗС впливають на процес прийняття рішення в. 

Взаємодія із ЗС інтегрована у 

загальну корпоративну стратегію. 

Задіяні усі рівні ЗС. 
5 

Існує ряд проектів, які системно 

взаємодіють із ЗС. Задіяні усі рівні 

ЗС. 
4 

Компанія періодично взаємодіє з окремими ЗС. 

Середовище ЗС охоплює лише деякі рівні.  

Компанія періодично взаємодіє із ЗС. 

Задіяні окремі ЗС різних рівнів. 
3 

Компанія рідко взаємодіє із ЗС. 

Задіяні окремі ЗС одного рівня. 
2 

Четвертий блок «Відкритість і системність діяльності по основним напрямам КСВ» 

4.1. Розвиток персоналу 

Компанія веде системну діяльність у сфері розвитку персоналу. Розкриває об’єми 

фінансування проектів і програм. 
5 

Компанія займається розвитком персоналу за допомогою фінансування окремих заходів. 3 

4.2. Охорона праці і здоров’я  

Компанія веде системну діяльність у сфері охорони праці і здоров’я. Розкриває об’єми 

фінансування проектів та програм.  
5 

Компанія бере участь в охороні праці і здоров’я за допомогою фінансування окремих 

заходів. 
3 

4.3.Охорона навколишнього середовища і ресурсозбереження 

Компанія веде системну діяльність у сфері охорони навколишнього середовища і 

ресурсозбереження. Розкриває об’єми фінансування проектів та програм. 
5 

Компанія бере участь в охороні навколишнього середовища і ресурсозбереження за 

допомогою фінансування окремих заходів. 
3 

4.4. Підтримка добросовісної ділової практики і етичної поведінки, тощо 

Компанія веде системну діяльність по підтримці добросовісної ділової практики і етичної 

поведінки. Розкриває об’єми фінансування проектів і програм. 
5 

Компанія підтримує добросовісну ділову практику і етичну поведінку за допомогою 

фінансування окремих заходів. 
3 

4.5. Удосконалення продукту і відношення із споживачами 

Компанія веде системну діяльність по удосконаленню продукту і відношень із 

споживачами. Розкриває об’єми фінансування проектів і програм. 
5 

Компанія займається удосконаленням продукту і відношень із споживачами за допомогою 

фінансування окремих заходів. 
3 

4.6. Розвиток суспільства 

Компанія систематично працює із громадами. Розкриває об’єми фінансування програм 

розвитку громад. 
5 

Ком 

панія бере участь у розвитку суспільства за допомогою фінансування окремих заходів. 
3 

4.7. Благодійність і меценатство  

Компанія систематично працює із благодійними фондами (БФ) або реалізує власні системні 

благодійні і меценатські проекти. Розкриває об’єми фінансування благодійних проектів.  
5 

Компанія займається благодійністю і меценатством за допомогою фінансування окремих 

заходів. 
3 

Джерело: журнал  «Гвардія»  
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Додаток З 

Анкета 
 

Кафедра економіки підприємства Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка проводить опитування експертів з метою визначення 

значущості факторів макроекономічного середовища для соціально-економічного 

розвитку підприємств енергетичного сектору України.   

Просимо Вас надати допомогу в цьому дослідженні.  Ваша думка буде мати 

виняткове значення в узагальнені результатів. Дякуємо за співпрацю!  

Оцініть характер впливу кожного фактору (Ваш варіант відповіді позначте 

Х) та оцініть значущість фактору за 10-бальною шкалою (від 1-10, де 1- найменш 

значущий). 

№ Фактори 

Характер 

впливу 

Оцінка 

фактору 

+ – (від 0 до 10) 

1.  
Високі темпи впровадження інновацій на ринку альтернативної 

енергетики  

   

2.  

Впровадження в галузі енергоефективності та енергозбереження 

Директиви 2006/32/ЕС, Директиви 2010/30/ЕU, Директиви 

2010/31/ЕU 

   

3.  

Впровадження в галузі енергоефективності та енергозбереження 

Директиви 2006/32/ЕС, Директиви 2010/30/ЕU, Директиви 

2010/31/ЕU 

   

4.  

Впровадження в галузі охорони навколишнього середовища 

Директиви 85/337/EEC, Директиви 1999/32/EC, Директиви 

2001/80/EC, Директиви 79/409/EЕС  

   

5.  

Впровадження в галузі сприяння розвитку відновлюваних джерел 

енергії Директиви 2001/77/EС, Директиви 2003/30/EC, Директиви 

2009/28/EC 

   

6.  Вступ України до Енергетичного Співтовариства 
   

7.  Втрата частини активів вітро- та сонячної енергетики у Криму 
   

8.  Дефіцит оцінки впливу проектів будівництва на довкілля 
   

9.  

Економічно необґрунтовані тарифи на енергетику, що базуються на 

методології, яка відірвана від вартості постачання та 

обслуговування мереж 

   

10.  Залучення трудових ресурсів відповідної кваліфікації 
   

11.  
Збільшення вимог до технічних регламентів щодо енергетичного 

маркування приладів  

   

12.  Збільшення екологічної відповідальності  
   

13.  Зелений тариф для виробників електроенергії 
   

14.  
Зменшення видобутку та споживання викопних паливно-

енергетичних ресурсів 

   

15.  
Зменшення рівня фізичного (електромагнітного, радіаційного, 

теплового) впливу на середовище 

   

16.  Зменшення чисельності населення, старіння нації 
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17.  

Зростання вартості енергетичних ресурсів (нафти, газу), 

збитковість видобутку, технологічна відсталість, часткова руйнація 

шахт та інфраструктури 

   

18.  Зростання витрат на електроенергію на душу населення 
   

19.  Зростання енергоефективності економіки України 
   

20.  Інтеграція з ЄС    

21.  Інформатизація суспільства 
   

22.  Існування визначених стандартів виробництва та збуту 
   

23.  

Існування державного регулювання процедури видачі дозволів, 

проведення тендерів щодо спорудження нових генеруючих 

потужностей 

   

24.  
Ліцензування в галузі експлуатації нових споруджень лежить на 

НКРЕ 

   

25.  
Наявність розробленої та оновленої «Енергетичної стратегії 

України до 2035 року» 

   

26.  
Небажання дотримуватись загальноприйнятих етичних норм 

ведення бізнесу 

   

27.  
Недовіра населення України до різноманітних шляхів 

удосконалення 

   

28.  
Недосконалість вітчизняного законодавчого регулювання 

енергетичного сектору 

   

29.  
Низький науково-технологічний потенціал вітчизняних 

підприємств 

   

30.  
Особливе оподаткування прибутку підприємств, що працюють в 

сфері відновлювальної енергетики 

   

31.  
Падіння темпів економічного зростання, збільшення рівня інфляції; 

падіння банківської системи 

   

32.  Погіршення екологічної ситуації 
   

33.  
Політична нестабільність; паливна та технологічна залежність 

енергетики від Російської Федерації 

   

34.  Посилення валютних коливань 
   

35.  

Просування по службі чи відбір кандидата на певну посаду часто 

відбувається не за ознакою високого професіоналізму, а за ознакою 

особистої відданості 

   

36.  
Ринок електроенергетики України є природною монополією, діє за 

моделлю «єдиного покупця» 

   

37.  
Робота профспілки працівників енергетики та електроенергетичної 

промисловості України («Укрелектропрофспілка») 

   

38.  
Розвиток наукових досліджень щодо різноманітних варіантів 

заміни невідновлювальних енергетичних ресурсів 

   

39.  Скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферу 
   

40.  Удосконалення засобів комунікацій 
   

41.  Уніфікація законодавства України з нормами ЄС 
   

 

Дякуємо за співпрацю!
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Додаток К 

 

Дайте оцінку управлінських рішень при соціально-

економічному розвитку підприємств України 
Проводиться опитування експертів з метою ранжування управлінських рішень для 

вирішення ключових проблем у соціально-економічному розвитку підприємств України. 

Просимо Вас надати допомогу в цьому дослідженні. Ваша думка буде мати виняткове 

значення в узагальнені результатів .Дякуємо за співпрацю!  

Будь ласка оцініть за 5 бальною шкалою (від 1- мінімальне значення до 5- максимальне 

значення) дане управлінське рішення. 

 

1.1 

Впровадження програм для розвитку людського капіталу. 

 1 2 3 4 5 

важливість      

вартість      

складність      

час      

масштабність      

ризикованість      

1.2 

Забезпечення умов для якісної освіти «впродовж життя». Співпраця із вищими 

навчальними та дослідницькими закладами. 

 1 2 3 4 5 

важливість      

вартість      

складність      

час      

масштабність      

ризикованість      

1.3 

Запобігання будь-яким видам дискримінації, зокрема за статевою, віковою, мовною та 

іншими ознаками 

 1 2 3 4 5 

важливість      

вартість      

складність      

час      

масштабність      

ризикованість      

1.4 

Забезпечення права на безпечні умови праці працівників на робочому місці та підвищення 

рівня правової культури. 

 1 2 3 4 5 

важливість      

вартість      

складність      

час      

масштабність      

ризикованість      
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1.5 

Запровадження кодексу ділової поведінки, в якому буде прописано правила та норми 

поведінки в колективі, основи ведення ділових переговорів та спілкування всередині 

підприємства, загальноприйнятий стиль вбрання, механізми вирішення конфліктів 

інтересів і т.д 

 1 2 3 4 5 

важливість      

вартість      

складність      

час      

масштабність      

ризикованість      

1.6 

Забезпечення гідної праці, відповідальність за робочі місця та робітників, із працівниками 

та державою (соціальний діалог). Покращення охорони праці на підприємстві 

 1 2 3 4 5 

важливість      

вартість      

складність      

час      

масштабність      

ризикованість      

1.7 

Розробка прозорої системи стимулювання персоналу 

 1 2 3 4 5 

важливість      

вартість      

складність      

час      

масштабність      

ризикованість      

2.1 

Збільшення обсягів виробництва 

 1 2 3 4 5 

важливість      

вартість      

складність      

час      

масштабність      

ризикованість      

2.2 

Модернізація обладнання, що дозволить мінімізувати втрати на виробництва 

 1 2 3 4 5 

важливість      

вартість      

складність      

час      

масштабність      

ризикованість      
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2.3. Прозорість ведення бізнесу, що передбачає прозору структуру капіталу та надання 

інформації про безпосередніх власників, своєчасне та повне надання інформації про 

результати діяльності компанії, про її соціально відповідальну діяльність тощо. 

 1 2 3 4 5 

важливість      

вартість      

складність      

час      

масштабність      

ризикованість      

2.4 

Різноманітна підтримка підприємств через використання можливостей та запобігання 

загроз із макроекономічного середовища 

 1 2 3 4 5 

важливість      

вартість      

складність      

час      

масштабність      

ризикованість      

2.5 

Боротьба із корупцією, що передбачає відстоювання принципів вільної конкуренції; 

уніфікацію оподаткування доходу підприємств, уникнення маркетингових технологій, що 

порушують принцип вільної конкуренції; тощо 

 1 2 3 4 5 

важливість      

вартість      

складність      

час      

масштабність      

ризикованість      

2.6 

Залучення стейкхолдерів у процес формування політики корпоративної соціальної 

відповідальності, поширення принципів КСВ на всі напрями діяльності компанії: 

маркетинг, закупівля, продаж тощо. 

 1 2 3 4 5 

важливість      

вартість      

складність      

час      

масштабність      

ризикованість      

2.7 

Створення нових потужностей 

 1 2 3 4 5 

важливість      

вартість      

складність      

час      

масштабність      

ризикованість      
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3.1 

Освоєння нових видів продукції високої якості 

 1 2 3 4 5 

важливість      

вартість      

складність      

час      

масштабність      

ризикованість      

3.2 

Інформування та просвіта споживачів стосовно їхніх прав та питань, актуальних для 

розвитку споживчого ринку України; сприяння підвищенню громадської активності, 

заохочення споживачів до діалогу та залучення до покращення якості товарів та послуг. 

 1 2 3 4 5 

важливість      

вартість      

складність      

час      

масштабність      

ризикованість      

3.3 

Підвищення стандартизації та сертифікації продукції, що виробляється на підприємстві 

 1 2 3 4 5 

важливість      

вартість      

складність      

час      

масштабність      

ризикованість      

3.4 

Ведення екологічної звітності. В звіті повинна бути оприлюднена інформація про 

шкідливі для суспільства та довкілля наслідки діяльності компанії. 

 1 2 3 4 5 

важливість      

вартість      

складність      

час      

масштабність      

ризикованість      

3.5 

Зменшення антропогенного навантаження на довкілля та інтеграція концепції сталого 

розвитку в систему управління, стратегію та методи прийняття рішень. 

 1 2 3 4 5 

важливість      

вартість      

складність      

час      

масштабність      

ризикованість      
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3.6 

Впровадження зеленого офісу. Основна ідея полягає в тому, що підприємство 

раціонально, ощадливо споживає усі необхідні ресурси в офісі: електроенергія, вода, 

папір, тощо. 

 1 2 3 4 5 

важливість      

вартість      

складність      

час      

масштабність      

ризикованість      

3.7 

Дотримання соціальних та екологічних стандартів під час закупівлі та транспортування 

товарів, вчасне виконання майнових зобов'язань у рамках процедур закупівель та 

поставок. 

 1 2 3 4 5 

важливість      

вартість      

складність      

час      

масштабність      

ризикованість      

 

Яке управлінське рішення Ви могли б додатково запропоновувати для покращення 

соціально-економічного розвитку підприємств України? 

_____________________________________________________________________________ 

 

Якщо Ви не заперечуєте вкажіть деякі додаткові відомості 

Ваш вік 

 до 17 

 18-25 

 26-35 

 36-50 

 більше 50 

Ваша стать 

 чоловік 

 жінка 

Сфера діяльності 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Дякуємо за співпрацю! 
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Додаток Л 

Таблиця А.1 

Визначення ймовірності зростання СЕРП на підприємствах енергетичного сектору при частковому та повному 

впровадженні впроваджені запропонованих заходів 

 
Союз 

Укркран-

енерго 

Пiвдень-

захiделектро

-мережбуд 

ПIВДЕН-

ТЕПЛОЕНЕРГО

-МОНТАЖ 

ПЕК 
СВС-

Дніпро 

ЕЛЕКТРО-

ПІВДЕН-

МОНТАЖ

-10 

Львiв-

Оргрес 

ЕНЕРГО-

РЕСУРС

И 

ТЕХ-

ЕНЕРГ

О 

min 

зростання 

max 

зростання 

нижні межі 

можливого 

зростання 

1 0,0000 0,0064 0,0000 0,0038 0,0000 0,0231 0,0000 0,1346 0,0000 0,0106 0,0000 0,1327 

0,5004 ≈ 

50% 

0,2537 ≈ 

25% 0,3991 

≈ 40% 

2 0,0001 0,0924 0,0318 0,0267 0,0676 0,0715 0,0190 0,2128 0,0476 0,1274 0,0008 0,3274 

3 0,0133 0,0658 0,4526 0,2331 0,0967 0,1302 0,1316 0,0172 0,0947 0,0107 0,0859 0,2753 

4 0,2503 0,1957 0,3045 0,5486 0,3160 0,4881 0,5594 0,3918 0,5176 0,4197 0,4904 0,7136 

5 0,0257 0,0135 0,0603 0,1503 0,0373 0,0865 0,0491 0,0849 0,0684 0,1933 0,1753 0,3981 

6 0,6684 0,6150 0,7271 0,7461 0,4510 0,6630 0,8020 0,6062 0,5899 0,4485 0,7099 0,7877 

7 1,6317 0,4849 1,8302 5,8167 0,2307 12,4738 1,3429 5,6999 5,9455 4,8282 0,0573 0,3230 

0,1935 ≈ 

20% 

0,1042 ≈ 

10% 0,3502 

≈ 35% 

8 0,0083 0,0455 0,0195 0,0397 0,0000 0,2635 0,0679 0,0602 0,1558 0,1057 0,0000 0,2907 

9 0,0036 0,0000 0,0000 0,0217 0,0000 0,1523 0,0869 0,0229 0,0000 0,0000 0,0000 0,1887 

10 0,9847 0,4004 0,3245 0,8645 0,1595 0,2952 0,2787 0,3005 0,3047 0,5213 0,3597 0,4503 

11 

1026,0

8 
783,18 189,88 217,50 653,16 355,03 114,32 110,35 215,05 736,50 0,2507 0,4289 

12 0,1002 0,1170 0,2196 0,0589 0,0391 0,0269 0,0882 0,1814 0,0695 0,0204 0,2214 0,4194 

13 0,0000 0,0000 0,0000 0,0036 0,0000 0,0000 0,0251 0,0231 0,0128 0,0000 0,0000 0,2571 

0,1019 ≈ 

10% 

0,2495 ≈ 

25% 0,4042 

≈ 40% 

14 0,1427 0,0278 0,0333 0,0979 0,1153 0,1713 0,1521 0,0454 0,0389 0,0472 0,3185 0,5090 

15 0,1232 0,0000 0,0000 0,1812 0,0416 0,0835 0,1008 0,0228 0,0000 0,0523 0,0000 0,3340 

16 0,0065 0,0000 0,0000 0,0172 0,0402 0,0590 0,0117 0,0522 0,0398 0,0101 0,0000 0,4012 

17 0,0012 0,0000 0,0000 0,0052 0,0007 0,0005 0,0504 0,0085 0,0007 0,0095 0,0000 0,1518 

18 0,9028 0,2815 0,2529 0,5319 0,0325 0,8710 0,6107 0,3780 0,1610 0,3463 0,0743 0,4839 

 

Джерело: розраховано автором 
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Додаток М 

Таблиця М.1 

Динаміка складових соціально-економічного розвитку підприємств 

енергетичного сектору України, 2010-2015 рр. 

№ 
Назва 

підприємства 
Складові СЕРП 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 

Корпорація «Союз» 

(м. Харків, м. 

Одеса) 

Соціальна складова  2,916 2,89 2,829 2,663 2,395 3,207 

Економічна складова  2,651 2,777 3,14 3,922 3,152 3,273 

Екологічна складова 2,38 2,267 1,704 2,482 2,958 2,845 

2 

ПАТ«ПТКІ 

«Укркраненерго» 

(м. Харків) 

Соціальна складова  2,266 2,659 2,733 2,612 2,733 3,744 

Економічна складова  2,396 2,36 3,801 3,409 3,473 2,327 

Екологічна складова 1,579 1,27 2,174 2,166 1,906 1,865 

3 

ПАТ «Пiвденьзахiд-

електромережбуд» 

(м. Львів) 

Соціальна складова  3,135 3,505 3,666 3,835 3,908 3,278 

Економічна складова  1,931 1,906 1,926 2,293 1,991 1,251 

Екологічна складова 1,319 1,329 1,643 1,588 1,564 1,503 

4 

ПАТ «Пiвдентепло-

енергомонтаж» 

(м. Київ) 

Соціальна складова  3,951 4,116 4,382 4,256 3,602 5,323 

Економічна складова  2,45 1,642 1,718 2,565 2,453 2,439 

Екологічна складова 2,251 2,185 2,957 2,937 2,983 2,765 

5 
ТОВ «ПЕК» 

(м. Вінниця) 

Соціальна складова  3,371 3,267 3,386 3,074 3,2 3,047 

Економічна складова  2,061 1,5 1,778 1,872 1,371 1,369 

Екологічна складова 1,452 1,457 1,445 1,188 1,105 1,149 

6 
ПрАТ «СВС-

Дніпро» (м. Київ) 

Соціальна складова  4,383 3,664 3,635 3,649 4,357 5,03 

Економічна складова  1,759 1,489 1,485 1,248 0,961 1,588 

Екологічна складова 2,822 2,822 3,935 3,964 4,094 3,642 

7 

ПАТ 

«Електропівден-

монтаж-10» 

(м. Запоріжжя) 

Соціальна складова  3,76 3,863 3,416 3,633 3,642 3,697 

Економічна складова  1,046 1,732 1,723 1,587 1,209 1,813 

Екологічна складова 5,003 2,012 2,012 2,043 5,696 4,059 

8 
ПАТ «ЛьвiвОргрес» 

(м. Львів) 

Соціальна складова  3,196 3,045 3,173 3,072 3,268 3,296 

Економічна складова  1,862 1,793 1,933 1,953 1,835 1,906 

Екологічна складова 2,607 2,681 2,429 3,074 2,646 2,67 

9 

ПРАТ 

«Енергоресурси» 

(м. Дніпро) 

Соціальна складова  3,171 3,082 3,2 3,462 3,591 4,996 

Економічна складова  1,933 1,811 1,827 1,919 1,973 2,847 

Екологічна складова 3,365 3,732 3,124 2,684 2,757 2,742 

10 
ПрАТ «Техенерго 

(м. Львів) 

Соціальна складова  3,38 2,419 2,329 3,725 3,51 4,551 

Економічна складова  1,889 1,699 1,356 1,751 2,091 1,71 

Екологічна складова 2,355 2,43 2,157 2,328 2,393 2,329 
 

 – стабільне функціонування підприємства, значення показника більше 4; 

 – підприємство функціонує із загрозою появи кризової ситуації, значення показника від 2 до 4; 

 – значення показника суттєво відхиляється від норми в негативний бік, значення показника менше 2. 

 

Джерело: складена автором за результатами розрахунків 
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