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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
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 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 проявляється в окремих дослідженнях корпоративної відповідальності, 

людського, інтелектуального чи соціального капіталів. Внаслідок 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 
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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; досліджені 

функціонування ринку сонячної енергетики в Україні в динаміці за 10 років; 

розроблені рекомендацій щодо удосконалення державних інструментів реалізації 

«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. 

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 



3 

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 держаної 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, 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 

підприємства; співставлення вимог макросередовища зі стратегічними цілями і 
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економічним потенціалом підприємства; оцінювання соціально-економічного 

розвитку підприємства та вибір подальших напрямів модернізації; планування 

соціально-економічного розвитку та проведення заходів для 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, включає 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, відношення 

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 по 

удосконаленню довкілля, EBITDA margin, показник відповідності стандартам якості, 

питома вага «зеленої продукції»), що надає змогу порівняти однорідні підприємства 

галузі 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 надав можливість одночасно: 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 

відкриває можливості системно оновити управління підприємствами енергетичного 

сектору; наблизити Україну до європейських стандартів енергоефективності; 

збільшити енергонезалежність країни; виділити чітке коло заінтересованих сторін із 

чіткими та прозорими обов’язками; встановити необхідний рівень державного 

регулювання в даному секторі; сприяти розвитку альтернативної енергетики;  

 прогнозування рівня соціально-економічного розвитку підприємств на 
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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 прогнозні варіанти 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 й 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 завдань 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 висвітлено 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; 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, 
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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  246 сторінок. Основний зміст дисертації викладено на 210 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.).  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено об’єкт і предмет 

дослідження, сформульовано мету та завдання дисертації, наведено перелік 

використаних методів, наукову новизну одержаних результатів, їхню теоретичну та 

практичну значущість, розкрито особистий внесок автора, наведено інформацію 

про апробацію та публікації результатів дисертації. 

У першому розділі «Теоретичні основи управління соціально-економічним 
розвитком підприємства» на основі узагальнення наукових джерел теоретично 

обґрунтовано сутність поняття «соціально-економічний розвиток підприємства», 

розроблено концептуальну модель управління соціально-економічним розвитком 

підприємства, запропоновано систему показників оцінювання соціально-

економічного розвитку підприємства за трьома аспектами (соціальним, економічним 

та екологічним). 

Важливою умовою конкурування в міжнародному середовищі стає комплексне 

врахування та поліпшення факторів, що визначають конкурентні переваги на 

ринках. Це актуалізує питання сутності та змісту категорії «соціально-економічний 

розвиток підприємства», що сприяє подальшому визначенню основних напрямів 

конкурентоспроможності національних виробників.  

Теоретичне узагальнення трактувань «розвитку», «соціального розвитку», 

«економічного розвитку» та «соціально-економічного розвитку» визначило 

необхідність виділити власне розуміння «соціально-економічного розвитку 

підприємства». У роботі воно 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. 

В роботі також 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. Це дозолило 

виділити новий спосіб підвищення конкурентоспроможності підприємства через 

управління безперервним всебічним процесом постійного удосконалення діяльності. 

При цьому акцент відводиться врахуванню ролі людини у відповідальному та 

водночас ефективному розвитку підприємства. 

Для удосконалення процесу управління соціально-економічним розвитком 

підприємства нами запропоновано концептуальну модель (див. рис. 1).   
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Рис. 1. Концептуальна модель управління соціально-економічним розвитком 

підприємства 
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Дана модель базується на фундаментальних принципах та засадах концепції 

сталого розвитку. Використання даної концепції як базового положення можливе 

лише при врахуванні авторського підходу до визначення соціально-економічного 

розвитку підприємства, а саме: інтеграції економічної, екологічної та соціальної 

складових розвитку в єдине ціле. Її застосування дозволило налаштувати управління 

на підприємстві, об’єднати окремі етапи процесу управління соціально-економічним 

розвитком підприємства, врахувати необхідні методи для аналізу окремих 

підсистем. 

Розроблена концептуальна модель управління соціально-економічним 

розвитком підприємства включає 6 етапів, які являють собою постійний циклічний 

процес довгострокового удосконалення. На першому етапі важливо вивчити 

макросередовище функціонування підприємства. На другому етапі – аналізуємо 

конкурентне становище підприємства на ринку, можливі загрози. На третьому етапі 

співставляємо вимоги макросередовища зі стратегічними цілями і економічним 

потенціалом підприємства. Далі проводиться оцінювання соціально-економічного 

розвитку та вибір подальших напрямів модернізації. Наступний етап присвячений 

плануванню соціально-економічного розвитку та проведенню заходів для активізації 

соціально-економічного розвитку підприємства. Заключний етап передбачає 

відстеження та регулювання процесу соціально-економічного розвитку. 

У другому розділі «Оцінювання управління соціально-економічним 

розвитком підприємств» визначено особливості соціально-економічного розвитку 

підприємств енергетичного сектору України, здійснено оцінку їх соціально-

економічного розвитку, проведено моделювання управління їх соціально-

економічним розвитком.  

Макроекономічна ситуація в Україні наразі є несприятливою для ведення 

бізнесу та більше стримує, аніж стимулює соціально-економічний розвиток. 

Характерними проявами кризової ситуації у підприємницькій діяльності стали 

падіння обсягів реалізованої продукції, зниження капітальних інвестицій, зростання 

заборгованості, збільшення частки збиткових підприємств тощо (рис. 2).   

Рис. 2. Динаміка результатів діяльності промисловості України у 2011-2015 рр. 
Джерело: складено автором за даними статистичної інформації Державної служби статистики України 

 

Суттєвим економічним фактором соціально-економічного розвитку усіх 
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привабливість економіки країни, а отже, вимагає від виробників самостійного 

пошуку необхідних фінансових ресурсів. У 2014-2015 рр. відбувалася руйнація 

банківської системи: посилення валютних коливань спричинило закриття банків та 

підвищення процентних ставок на кредити, зростання вимог при отриманні 

кредитних ресурсів. Наявність альтернативних варіантів проведення змін у 

технологічному процесі, заінтересованість більшої частини стейкхолдерів у 

розвитку, наявність кваліфікованого персоналу, матеріальних та фінансових 

ресурсів і, найголовніше, нагальна необхідність покращення визначають 

першочерговим для удосконалення саме український енергетичний сектор. 

Здійснено оцінку стану соціально-економічного розвитку підприємств 

енергетичного сектору України у період 2010 – 2015 рр. на основі системи 24 

показників, що характеризують 3 складові такого розвитку: соціальну, економічну та 

екологічну. Результати оцінювання представлені у таблиці 1.  
Таблиця 1 

Динаміка оцінки складових соціально-економічного розвитку підприємств 

(СЕРП) 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 

Джерело: складена автором за результатами розрахунків  

Х – 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. 
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Проведений аналіз підприємств енергетичного сектору України за 2010-

2015 рр. (див. рис. 3) 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 виступає недосконалість законодавчих актів та їх 

невідповідність сучасним вимогам і міжнародним стандартам.  

 
 

Рис. 3. Динаміка рівнів соціально-економічного розвитку підприємств 

енергетичного сектору України  
Джерело: складена автором за результатами розрахунків  

 

На основі проведених розрахунків здійснено відбір необхідної статистичної 

інформації та сформовано чотири ряди даних для подальшої побудови  

економетричної моделі у ПП "Eviews". Розроблена автором модель (система рівнянь 

1) надала можливість довести позитивний вплив складових соціально-економічного 

розвитку підприємства на ефективність його господарської діяльності в 

енергетичному секторі України.  

Базуючись на проведеному теоретичному дослідженні та запропонованій 

авторській моделі управління соціально-економічним розвитком підприємства,  

ефективність його господарської діяльності можна описати такою системою рівнянь: 

{
 
 

 
 
𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡 =  𝛼0 +  𝛼1 ·  𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚 +  𝛼2 ·  𝑆𝑜𝑐𝑖𝑜 +  𝛼3 ·  𝐸𝑐𝑜𝑙𝑜𝑔 +  𝜀,

𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚 = σ 𝑘𝑗
8
𝑗=1 , де   0 ≤ 𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚 ≤ 8  

𝑆𝑜𝑐𝑖𝑜 = σ 𝑛𝑗
8
𝑗=1 , де   0 ≤ 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑜 ≤ 8 

𝐸𝑐𝑜𝑙𝑜𝑔 = σ 𝑓𝑗
8
𝑗=1 , де   0 ≤ 𝐸𝑐𝑜𝑙𝑜𝑔 ≤ 8 
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де α0 - вільний член рівняння;  

     α1, α2, α3 - оцінки параметрів моделі;  

     ε - помилка моделі (залишки); 

Econom – економічна складова соціально-економічного розвитку підприємства, що 

визначається як сума k (k[0;8]) показників; 

Socio – соціальна складова соціально-економічного розвитку підприємства, що 

визначається як сума n (n[0;8]) показників; 

Ecolog – екологічна складова соціально-економічного розвитку підприємства, що 

визначається як сума f (f[0;8]) показників. 

 

Встановлено, що більше, ніж 90% ефективності діяльності підприємства 

залежать від економічної, соціальної та екологічної складових його соціально-

економічного розвитку. Отримано й частку кожної складової в 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 певним чином не потрапили 

до розрахованих показників. Частка таких становить 10,57%.   

У третьому розділі «Напрями удосконалення управління соціально-

економічним розвитком підприємств» розроблено практичні рекомендації щодо 

впровадження технології управління знаннями для прискорення соціально-

економічного розвитку підприємств, запропоновано інституційне забезпечення 

соціально-економічного розвитку підприємств енергетичного сектору України, 

здійснено вибір ефективних проектів соціально-економічного розвитку для таких 

підприємств. 

Аналіз рівня та динаміки соціально-економічного розвитку досліджуваних 

об’єктів показав низькі його рівні та продемонстрував погіршення їх стану, 

спричинені конкретними проблемними ділянками у діяльності підприємств. 

Найбільшими перешкодами, що стримують процес постійного удосконалення, 

виявились: втрата провідних висококваліфікованих працівників, що призводить до 

ослаблення інтелектуального потенціалу підприємства; зниження частки інженерно-

технічних працівників і науковців у загальній чисельності працюючих; зниження 

винахідницької і 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. В ході дослідження 

соціально-економічного розвитку енергетичних підприємств України було 

виокремлено 3 групи проблем, що пов’язані із соціальною, економічною та 

екологічною складовими. Було доведено, що важливим фактором мінімізації цих 

проблем повинно стати впровадження більш ефективних управлінських технологій, 

що дозволять підвищити рівень соціально-економічного розвитку. 

Запропоновано послідовність впровадження технології управління знаннями, 

що включає виокремлення позитивних та негативних сторін різноманітних заходів 

заохочення персоналу, впровадження найкращих міжнародних практик даної 

управлінської технології, врахування особливостей здійснення процесів у 
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технології управління знаннями. Дані пропозиції надають можливість не лише 

сформувати та розподілити, а й ефективно використовувати знання. Так,  у роботі 

пропонується використовувати технологію управління знаннями для вирішення 

проблем соціально-економічного розвитку підприємств енергетичного сектору 

України, а саме: налагодження постійного процесу розвитку персоналу; соціального 

виховання персоналу; розробки прозорої системи стимулювання персоналу; 

модернізації обладнання, що дозволить мінімізувати втрати на виробництві; 

поширення принципів КСВ на всі напрями діяльності компанії; освоєння нових 

видів продукції високої якості; підвищення рівня стандартизації та сертифікації 

продукції, що виробляється на підприємстві та інші.  

Умовою ефективного розвитку енергетичного сектору України є його 

професійна регуляція на макрорівні. У роботі запропоновано запровадити у 

електроенергетиці механізм прозорої регуляції європейського зразка. Це дозволить: 

наблизити Україну до європейських стандартів; збільшити енергонезалежність 

країни; виділити чітке коло заінтересованих сторін із чіткими та прозорими 

обов’язками; встановити необхідний рівень державного регулювання в даному 

секторі; сприяти розвитку альтернативної енергетики; визначити ефективні тарифні 

ставки тощо. 

Специфіка енергетичного сектору України вимагає звернути увагу на 

активізацію корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) для прискорення 

соціально-економічного розвитку підприємств. Поєднання КСВ із механізмом 

прозорої регуляції європейського зразка сприятиме створенню нової системи 

енергетичного сектору України, що враховуватиме актуальні умови ведення бізнесу, 

наявні можливості збереження довкілля, очікування усіх стейкхолдерів тощо. 

Для достатньо точного виміру необхідних індикаторів при розробці напрямів 

удосконалення управління соціально-економічним розвитком підприємств 

енергетичного сектору України, у 2015 році автором було проведено опитування. 

Використання методу експертних оцінок дозволило запропонувати проекти 

активізації соціально-економічного розвитку для впровадження на підприємствах 

енергетичного сектору України. Їх систематизовано в табл. 2. 

Таблиця 2 

Проекти 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  
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Отримані результати свідчать, що навіть при незначному інвестуванні у 

запропоновані проекти активізації соціально-економічного розвитку підприємства 

загальна ефективність діяльності зросте на 1,82 п.п. При цьому радикальні зміни у 

соціально-економічному розвитку підприємства сприятимуть збільшенню загальної 

ефективності його господарської діяльності на 39,38 п.п. Такі результати 

потребують реагування керівництва підприємств та визнання першочерговими змін 

у соціально-економічному розвитку.  

 

ВИСНОВКИ 

Результатом дисертаційної роботи є теоретичне узагальнення та вирішення 

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 українських 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 та потреб колективу та підвищення конкурентоспроможності підприємства 

в цілому. Акцентується 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 в 

сучасних умовах дозволили визначити «управління соціально-економічним 

розвитком підприємства» як процес планування, організації, мотивації, контролю й 

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 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 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. При управлінні соціально-економічним 

розвитком запропоновано використовувати розроблену модель. Універсальність 
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запропонованої моделі полягає в тому, що вона побудована на узагальненій схемі 

управління соціально-економічним розвитком та враховує соціальну, економічну та 

екологічну підсистеми підприємства. Дана 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 даного 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, 

що характеризують 3 складові такого розвитку показав, що для даного 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 даного сектору в цілому.  

6. Для оцінки зв’язку ефективності діяльності підприємства із 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» із подальшим 

їх імпортуванням до ПП «Eviews», за допомогою якого й було здійснено всі 

подальші розрахунки в даній 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 
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сприяють соціально-економічному розвитку підприємств енергетичного сектору 

України. Саме взаємозв’язок даних процесів створює безперервний ланцюжок 

ефективної передачі та використання знань між співробітниками. 

8. В основу запропонованого механізму інституційного забезпечення 

соціально-економічного розвитку 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 відбуватись на засадах прозорості та 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. Впровадження запропонованих проектів активізації 

соціально-економічного розвитку підприємств енергетичного сектору України 

забезпечить запобігання 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.    
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. 

 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті у наукових фахових виданнях 

1. Римкіна М.С. Дефініція категорії «соціально-економічний розвиток 

підприємства» / М.С. Римкіна // Теоретичні та прикладні питання економіки. 

Збірник наукових праць. – Част.1. Вип.29 – К: 2014, - С. 440-454. (0,83 др.арк.) 

2. Римкіна М.С. Теоретичні аспекти дослідження соціально-економічного 

розвитку підприємства / М.С. Римкіна // Вісник Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Економіка.– №5(158) – К.: 2014, – C.72-76. 

(0,66 др.арк.) (РИНЦ, Index Copernicus, Science Index, Ulrich's Periodicals Directory, 

Google Scholar, RepEc, Socionet, CyberLeninka, OCLC WorldCat, CrossRef, J-Gate, 

Microsoft Academic Search, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Registry of Open 

Access Repositories (ROAR)) 

3. Римкіна М.С. Адміністративні інструменти регулювання соціально-

економічного розвитку сонячної енергетики в Україні / М.С. Римкіна // Вісник 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка.– 

№5(170) –  К.:2015. – C. 55-59. (0,86 др.арк.) (РИНЦ, Index Copernicus, Science Index, 

Ulrich's Periodicals Directory, Google Scholar, RepEc, Socionet, CyberLeninka, OCLC 

WorldCat, CrossRef, J-Gate, Microsoft Academic Search, Bielefeld Academic Search 



16 

Engine (BASE), Registry of Open Access Repositories (ROAR)) 

4. Римкіна М.С. Методичні основи оцінювання соціально-економічного розвитку 

підприємства / М.С. Римкіна // Інвестиції: практика та досвід. Науково-практичний 

журнал. – №9 – 2015. – С. 60-65. (0,58 др.арк.) (Index Copernicus, Google Scholar, 

Scientific Indexing Services (SIS)) 

5. Римкіна М.С. Оцінка соціально-економічного розвитку підприємства як 

індикатор ефективності діяльності / М.С. Римкіна // Науковий вісник Херсонського 

державного університету. Економічні науки. – Вип. 13, Ч.1 – 2015. – С. 119-123. 

(0,61 др.арк.) 

6. Римкіна М.С. Сучасні характеристики соціально-економічного розвитку 

підприємств енергетичного сектору України / М.С. Римкіна // Вісник Одеського 

національного університету. Економіка. – Т.20, Вип.3. – 2015. – С.136-142 (0,67 

др.арк.) (Google Scholar) 

7. Римкіна М.С. Економетричне моделювання залежності між соціально-

економічним розвитком підприємств енергетичного сектору та ефективністю їх 

діяльності / М.С. Римкіна// Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник 

наукових праць. – Вип. 2 (31) – К: 2015. – С. 205-215 (0,66 др.арк.) 

8. Римкіна М.С. Особливості сучасних умов соціально-економічного розвитку 

підприємств енергетичного сектору України / М.С. Римкіна // Науковий вісник 

Ужгородського національного університету. Економіка. – №9 – 2015. – С. 221-

229.(0,8 др.арк.) (IndexCopernicus; ResearchBib; РИНЦ; Google Scholar) 
 

Статті в зарубіжних виданнях 

9. Rymkina M. How to choose techniques assessing the effectiveness of management 

of socio-economic development of enterprise in Ukraine / Problems of social and 

economic development of business: Collection of scientific articles. Vol. 1 - Publishing 

house «BREEZE», Montreal, Canada, 2014. – С. 326-332. (0,32 др.арк.) (SCIENCE 

INDEX, Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH) – Thomson Reuters, CAB Abstracts, 

EBSKO Publishing and partially - in other 30 databases of CAB International) 

10. Rymkina M. Conceptual model of socio-economic development of the enterprise / 

М. Rymkina // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції 

«Глобальна економічна динаміка як фактор напруги соціально-політичних процесів: 

цикли, криза і конфлікти». –  м. Афіни, Греція: Евро-Середноморська Академія 

мистецтв і наук, 2014. – 298с. – С. 130-137. (0,36 др.арк.) 

11. Римкина М.С. Корпоративная социальная ответственность как обязательний 

элемент социально-экономического развития предприятий в Украине / М.С. 

Римкіна// Съвременни проблеми на региональното развитие: Събрани статии. Т. 1. - 

Академично издателство на Аграрния университет Пловдив, България, 2014. - 404 с. 

– С. 281-285. (0,38 др.арк.) (SCIENCE INDEX, Social Sciences & Humanities (CPCI-

SSH) – Thomson Reuters, CAB Abstracts, EBSKO Publishing and partially - in other 30 

databases of CAB International) 

12. Римкина М.С. Влияние корпоративной социальной ответственности на 

социально-экономическое развитие предприятий: обзор зарубежных иследований / 

М.С. Римкина // Economics, management, law: problems of establishing and 

transformation: Collection of scientific articles. - Al-Ghurair Printing & Publishing LLC, 

Dubai, UAE. 2016.(0,36 др.арк.) (РИНЦ, Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH) – 

Thomson Reuters). 

http://elibrary.ru/title_items.asp?id=39892


17 

Статті в інших наукових виданнях 

13. Римкіна М.С. Управління знаннями як перспективний напрям соціально-

економічного розвитку підприємств України / М. С. Римкіна // Молодий вчений. – 

№3. – 2016. – С. 161-166. (0,65 др.арк.) (РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, 

Research Bible, Index Copernicus) 

14. Римкіна М.С. Дефініція категорії «соціально-економічний розвиток 

підприємства»/ М.С. Римкіна // Конкурентоспроможність національної економіки 

2014, матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції. – Режим 

доступу: econom.univ.kiev.ua/konf_KNE14/docs/conf_materials.pdf.– С.255-260. (0,29 

др.арк.) 

15. Римкіна М.С. Formation of the concept "socio-economic development" for 

enterprises in modern conditions / М.С. Римкіна // XII Міжнародна науково-практична 

конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна 2014: 

Економіка». – К.: 2014, - Вип. ХІІ. – 204 с.,С.198-199. (0,15 др.арк.) 

16. Римкіна М.С. Формирование понятия «социально-экономического развития» 

для предприятий в современных условиях / М.С. Римкіна // Збірник матеріалів 

Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи 

інноваційного розвитку економіки». – Одеса: 21 березня 2014 р., С.57-60. (0,2 

др.арк.) 

17. Римкіна М.С. Побудова алгоритму реалізації механізму управління соціально-

економічним розвитком підприємства / М.С. Римкіна // Проблеми та перспективи 

розвитку науки/ Матеріали ХIV Міжнародної науково-практичної конференції 25-26 

жовтня 2014 року (Буковинська економічна фундація, Чернівці). – Т.3. – Київ: 

Науково-вид. центр «Лабораторія думки», 2014. – 32с. – С. 19-21. (0,23 др.арк.) 

18. Римкіна М.С. Роль соціального в економічному розвитку підприємства / 

М.С. Римкіна, М.В. Озимко// Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних 

досліджень: Матеріали круглого столу: 10-11 листопада 2014 р. – К.: Видавничо-

поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – 99с. С. 89-91. – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://rmn.knu.ua/wp-

content/uploads/2014/11/proceedings_utf.pdf  (0,1 др.арк.) ((0,05 др.арк.) автору) 

19. Римкіна М.С. Динаміка професійного навчання на підприємствах 

енергетичного сектору України / М.С. Римкіна // Конкурентоспроможність 

національної економіки 2015, матеріали ХV Міжнародної науково-практичної 

конференції. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

econom.univ.kiev.ua/konf_KNE15/docs/conf_materials.pdf. – С.343-347. (0,16 др.арк.) 

20. Римкіна М.С. Інноваційна діяльність підприємств енергетичного сектору 

України/ М.С. Римкіна // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної 

конференції «Тенденції сталого розвитку економіки країни: прогнози та пропозиції». 

– Львів.: 28-29 серпня 2015 року, С.76-78. (0,18 др.арк.) 

21. Римкіна М.С. Управлінські технології соціально-економічного розвитку 

підприємств України / М.С. Римкіна // Збірник матеріалів VIII Міжнародної 

науково-практичної конференції «Проблеми сучасної економіки» (м. Запоріжжя, 11-

12 вересня 2015 року) / Східно- український інститут економіки та управління. – 

Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2015. – 124 с. – С.96-98 (0,11 др.арк.) 

22. Римкіна М.С. Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств 

енергетичного сектору України / М.С. Римкіна // Збірник XV Міжнародної наукової 

http://elibrary.ru/title_items.asp?id=39892
http://scholar.google.com/citations?user=ruH9fHoAAAAJ&hl
http://oaji.net/journal-detail.html?number=365
http://www.citefactor.org/journal/index/10089/young-scientist#.VHcv6B9wvDQ
http://journalseeker.researchbib.com/?action=viewJournalDetails&issn=23045809&uid=r31b6a
http://journals.indexcopernicus.com/+,p24780203,3.html
http://econom.univ.kiev.ua/konf_KNE14/docs/conf_materials.pdf.%20–%20С.255-260


18 

конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Проблеми розвитку 

соціально-економічних систем в національній та глобальній економіці»/ Донецький 

національний університет. – м. Вінниця, 7-9 грудня 2015 року. – С.280-282. (0,12 

др.арк.) 

23. Римкіна М.С. Застосування технології управління знаннями для соціально-

економічного розвитку вітчизняних підприємств / М.С. Римкіна // 

Конкурентоспроможність національної економіки 2016, матеріали ХІV Міжнародної 

науково-практичної конференції. – Режим доступу: 

econom.univ.kiev.ua/konf_KNE16/docs/conf_materials.pdf. – С.255-260.(0,2 др. арк.) 

24. Rymkina M. Corporate social responsibility & creating shared value: which is better 

for socio-economic development of enterprises in Ukraine / М. Rymkina // Conferinţă 

Ştiinţifică Internaţională «Dezvoltarea Sistemelor Sociale Și Economice Într-Un Mediu 

Competitiv La Nivel Global». – 29 February 2016, Chisinau (Republic of Moldova) (0,23 

др.арк.) 

 

АНОТАЦІЯ 

Римкіна М.С. Управління соціально-економічним розвитком підприємств 

енергетичного сектору України. – На правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, МОН України. – Київ, 2016. 

Дисертацію присвячено поглибленню теоретико-методичних засад і 

розробленню прикладних рекомендацій щодо удосконалення управління соціально-

економічним розвитком підприємств енергетичного сектору України.  

У роботі, на основі аналізу понятійно-категоріального апарату, обґрунтовано 

поняття «соціально-економічний розвиток підприємства», запропоновано авторську 

модель та узагальнено схему управління соціально-економічним розвитком 

підприємства. Доведено, що взаємовплив та взаємообумовленість рівня соціально-

економічного розвитку та ефективності діяльності підприємств безпосередньо 

пов’язані із окремими складовими соціально-економічного розвитку – соціальною, 

економічною та екологічною. Набула подальшого розвитку система показників 

оцінювання, що дає змогу порівняти однорідні підприємства галузі за 24-ма 

відносними показниками розвитку і, в результаті аналізу, виділити проблеми та 

мінімізувати їх. Доведено необхідність застосування технології управління 

знаннями на підприємствах енергетичного сектору України, що дозволить 

збільшити їх соціально-економічний розвиток. Запропоновано удосконалений 

механізм інституційного забезпечення соціально-економічного розвитку 

підприємств енергетичного сектору України як один із заходів для активізації 

соціально-економічного розвитку підприємств даного сектору. Представлено 

практичні рекомендації щодо напрямів підвищення ефективності управління 

соціально-економічним розвитком підприємств енергетичного сектору України.  

 

Ключові слова: управління; розвиток; підприємство; соціально-економічний 

розвиток підприємства; управління соціально-економічним розвитком 
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підприємства; енергетичний сектор; ефективність економічної діяльності; 

технологія управління знаннями. 

 
 

АННОТАЦИЯ 

Римкина М. С. Управление социально-экономическим развитием 

предприятий энергетического сектора Украины. – Рукопись. 
Диссертация на соискание учёной степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.04 – Экономика и управление предприятиями (по видам 

экономической деятельности). – Киевский национальный университет имени 

Тараса Шевченко. – Киев, 2016. 

Диссертация посвящена углублению теоретико-методических основ и 

разработке прикладных рекомендаций по усовершенствованию управления 

социально-экономическим развитием предприятий энергетического сектора 

Украины. 

В работе, на основе анализа понятийно-категориального аппарата, обосновано 

понятие «социально-экономическое развитие предприятия», предложена авторская 

модель и схема управления социально-экономическим развитием предприятия. 

Доказано, что взаимовлияние и взаимообусловленность уровня социально-

экономического развития и эффективности деятельности предприятий 

непосредственно связанны с отдельными составляющими социально-

экономического развития – социальной, экономической и экологической. Получила 

дальнейшее развитие система показателей оценки, что позволяет сравнить 

однородные предприятия отрасли за 24 относительными показателями развития и, в 

результате анализа, выделить проблемы и минимизировать их. Обоснованно 

необходимость применения технологии управления знаниями на предприятиях 

энергетического сектора Украины, что позволит увеличить их социально-

экономическое развитие. Предложен усовершенствованный механизм 

институционального обеспечения социально-экономического развития предприятий 

энергетического сектора Украины. На основе ранее систематизированного 

методического инструментария проведено моделирование результативности 

внедрения практических рекомендаций по направлениям повышения 

эффективности управления социально-экономическим развитием предприятий 

энергетического сектора Украины. 

 

Ключевые слова: управления; развитие; предприятие; социально-

экономическое развитие предприятия; управления социально-экономическим 

развитием предприятия; энергетический сектор; эффективность экономической 

деятельности; технология управления знаниями. 

 

 

SUMMARY 

Rymkina M. S. Managing socio-economic development of the Ukrainian energy 

sector enterprises. – The manuscript. 
The thesis for the degree of Candidate of Science (Economics) in the specialty: 

08.00.04 – Economics and Management of Enterprises (by the types of economic 

activities). – Taras Shevchenko National University of Kyiv. – Kyiv, 2016. 
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The thesis is to expand theoretical and methodological background of and come up 

with practical recommendations on improving management of the socio-economic 

development of the Ukrainian energy sector enterprises.  

The use is made of the conceptual and categorical apparatus to establish the concept: 

"socio-economic development of an enterprise". The study expounds the author's model, 

which generalizes the scheme to manage the enterprise socio-economic development. 

Mutual influence and interdependence of socio-economic development and the efficiency 

of enterprises are proved to be related directly to the individual constituents of the socio-

economic development, namely the social, economic and environmental components. The 

evaluation indicator system was further developed, that allows comparing alike 

enterprises by 24 relative indicators of development and, as a result of the analysis, to 

identify and minimize problems. The results show that companies of the energy sector of 

Ukraine are in need of knowledge management technology that may increase socio-

economic development of these enterprises.  

The practical recommendations on application of knowledge management technology 

in enterprises of the energy sector of Ukraine could increase the level of socio-economic 

development of enterprises, particularly: 1) determine, on the basis of innovative 

processes, areas of knowledge management technology for the growth of the level of 

socio-economic development of domestic enterprises; 2) take into consideration the 

necessary elements that demand special attention in the implementation of knowledge 

management technology; 3) evaluate the quality of the result of processes of knowledge 

management technology in the implementation of specific management decisions in 

practice. 

To enhance the socio-economic development of Ukraine's energy sector enterprises, 

the study suggests an improved mechanism for institutional support for the socio-

economic development. The thesis brings forward practical advices on ways to improve 

management effectiveness of the socio-economic development of the enterprises in the 

energy sector of Ukraine. 

 

Keywords: management; development; enterprise; socio-economic development of 

the enterprise; management of socio-economic development of the enterprise; energy 

sector; effectiveness of economic activity; knowledge management technology. 
 


