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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За роки становлення України як незалежної держа�

ви відбувається поетапне формування її самостійної

економічної системи. З самого початку курс розвитку

економіки був спрямований за ринковим сценарієм —

виникали формальні інститути ринкової економіки: ко�

мерційні банки, товарні та фондові ринки, валютні біржі,

з'являлись весь час нові податкові механізми, правила

антимонопольного регулювання тощо. Проте негативні

результати ринкових перетворень більш відчутні та оче�

видні. Проблема постає у тому, що наростає необхід�

ність зупинити та змінити процеси примітивізації вироб�
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підприємства не можуть повністю окреслити обмеження, що будуть актуальними на даний час.

Науковою новизною даної роботи є авторське виділення складових соціально�економічного

розвитку підприємства та відповідних їм критеріїв, що дозволяють розробити нову модель со�

ціально�економічного розвитку підприємства, що забезпечить перетворення та удосконалення

людських якостей, можливостей та здібностей одночасно із технологічним розвитком. Акцент

відводиться врахуванню ролі людини у відповідальному економічному розвитку підприємства.

Практична значущість результатів дослідження полягає у формуванні на основі запропонова�

них критеріїв управління соціально�економічним розвитком підприємства відповідного набору

показників для оцінювання соціально�економічного розвитку підприємства.

The article is devoted to systematize existing views on criteria for effective management of

enterprise development and release of its own criteria for the management of socio�economic

development of the company and form a balanced system of socio�economic development criteria.

Existing criteria for determining the efficiency of the development of enterprises cannot fully describe

the limitations that will be relevant at this time. Scientific novelty of this work is the author's allocation

components of socio�economic development of the enterprise and corresponding criteria to develop

a new model of socioeconomic development company that will provide transformation and

improvement of human qualities, capabilities and abilities in conjunction with technological

development. Emphasis is given to the role of human in the counting of responsible economic

development enterprise. The practical significance of the study results is to build on the basis of the

proposed criteria for management of socio�economic development enterprises an appropriate set
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ництва, деінтелектуалізації праці і деградації суспільної

сфери, що проявляються у масовому занепаді суспіль�

ства. Потрібні радикальні зміни та перехід на новий

рівень цінностей. Починати перетворення економічної

системи потрібно із мікрорівня, що з часом набере

обертів та призведе до повного перетворення економі�

ки країни в цілому.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням питання визначення критеріїв управлі�

ння соціально�економічним розвитком підприємства зай�
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мались такі вчені�економісти, як: О.Ю. Березіна, О.А. Гріш�

нова, О.М. Дзюба, В.П. Думанська, Г.М. Захарчин,

О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, М.Р. Тимощук, Р.В. Фе�

щур, Р.В. Шуляр та інші.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

В епоху глобалізаційних перетворень модель роз�

витку підприємства не повинна повторювати минуле,

хоча може і повинна врахувати позитивний та негатив�

ний досвід минулих десятиліть. Постає проблема пошу�

ку нової моделі соціально�економічного розвитку

підприємства, критеріїв ефективності розвитку та відпо�

відних їм показників, що забезпечать перетворення та

удосконалення людських якостей, можливостей та

здібностей одночасно із технологічним розвитком.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Головною метою цієї роботи є пошук методичних

основ оцінювання соціально�економічного розвитку

підприємств України через виокремлення основних кри�

теріїв та відповідних їм показників соціально�економі�

чного розвитку підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розглядаючи проблему методичного підходу до

управління соціально�економічним розвитком будь�яко�

го суб'єкта господарювання, слід зазначити, що саме

конкуренція як форма підприємницької взаємодії ви�

ступає об'єктивним явищем еволюції економічних відно�

син у суспільстві.

Для того, щоб зайняти позицію найпотужнішого

гравця ринку та розвиватись у сучасних умовах веден�

ня бізнесу потрібно використовувати стратегію відпо�

відального відношення відповідно до світових стандартів.

Егоїстична поведінка та орієнтація лише на результатах

діяльності підприємства наносить негативний етичний

відбиток на соціумі як підприємства, так і місцевості, в

якій воно знаходиться. Бажання суб'єктів господарю�

вання віддавати перевагу першочерговості своїх інте�

ресів, особливо можливим фінансовим та матеріальним

благам, по суті, відштовхують на задній план такі цін�

ності, як співчуття, співпереживання та солідарність,

породжуючи у суспільстві розбещеність та апатію.

Для того, щоб нівелювати дану проблему в еко�

номіці України, ми пропонуємо новий підхід до діяль�

ності підприємств — акцент відводиться врахуванню

ролі Людини у відповідальному та, водночас, економіч�

ному розвитку підприємства. Такий підхід відрізняєть�

ся від існуючих тим, що пропонує новий спосіб підви�

щення конкурентоспроможності підприємства через

управління безперервним всебічним процесом постійно�

го удосконалення діяльності.

Таким чином, "соціально�економічний розвиток

підприємства" є безперервним процесом постійного

удосконалення: позитивних якісних змін, нововведень

у виробничому процесі, продукції, послугах, управлінні

організацією при ефективному використанні наявних

фінансових, трудових, матеріальних, природних ре�

сурсів, направлений на зростання інтересів та задово�

лення потреб колективу та підвищення конкурентосп�

роможності підприємства в цілому.

Невід'ємною складовою функціонування будь�яко�

го підприємства є діяльність щодо управління його со�

ціально�економічним розвитком, яка сприяє реалізації

стратегії та гармонізації оперативного і стратегічного

управління. Ми пропонуємо трактувати управління со�

ціально�економічним розвитком підприємства як про�

цес планування, організації, мотивації, контролю й ре�

гулювання дій персоналу, постановки стратегічних цілей

і тактичних завдань розвитку підприємства, ухвалення

управлінських рішень і забезпечення їх виконання для

подальшого соціально відповідального збалансовано�

го зростання, удосконалення процесів і результатів

діяльності підприємства.

На сьогодні, якщо говорити про достатню конкурен�

тоспроможність підприємства, то перш за все необхід�

но розуміти високий рівень управління соціально�еко�

номічним розвитком підприємства в умовах конкурент�

ного ринку, що забезпечується всім комплексом наяв�

них на підприємстві засобів. Саме ефективне управлін�

ня виробництвом і реалізацією конкурентоспроможних

товарів і послуг вказує на життєздатність підприємства,

його уміння ефективно використовувати фінансовий,

виробничий і трудовий потенціали.

Керівникам підприємства, в умовах обмеженості

часу та ресурсів, прийняття рішень щодо управління

соціально�економічним розвитком суб'єкта господарю�

вання необхідно здійснювати на основі відповідних кри�

теріїв. Основним критерієм результативності управлін�

ня та подальшого розвитку підприємства є рівень ефек�

тивності його роботи. У ньому відображаються резуль�

тати функціонування як об'єкта (підприємства), так і

суб'єкта управління (системи).

У той же час, складність визначення критеріїв ефек�

тивності соціально — економічного розвитку підприє�

мства обумовлена відсутністю єдиного погляду вчених�

економістів на дану проблематику. Також необхідно

враховувати, що під впливом постійної зміни та динамі�

чного розвитку зовнішнього та внутрішнього середови�

ща підприємства, а також наукових концепцій управлі�

ння відбувається зміна поглядів самих керівників щодо

визначення пріоритетних напрямів управління розвит�

ком підприємства, а отже, й критеріїв ефективності та�

кого управління, що в свою чергу актуалізує дане пи�

тання та вимагає проведення подальших наукових до�

сліджень.

Для розробки методологічних засад оцінювання

соціально�економічного розвитку підприємства, пропо�

нуємо використати актуальну на сьогодні концепцію

стійкого розвитку. Відповідно до концепції, яка найча�

стіше використовується керівниками провідних підпри�

ємств світу, виділяють такі складові розвитку підприєм�

ства, як: соціальна, економічна та екологічна. Суттєвою

відмінністю виділення автором конкретних показників

буде у відображенні збалансованого розвитку підприє�

мства через врівноваження ролі та значення людини із

відповідними витраченими ресурсами, отриманими

фінансовими результатами, відповідальним відношен�

ням, інноваційним розвитком, конкурентним станови�

щем тощо.

Соціальна складова соціально�економічного роз�

витку підприємства. Загалом, підходи до виділення кри�

теріїв у соціальній складовій розвитку підприємства ха�
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рактеризуються одним значним недоліком, а саме: ак�

центуванням уваги на управлінні розвитком персоналу,

без врахування інших аспектів соціального розвитку

підприємства. Такої точки зору дотримуються О. Кузь�

мін, М. Тимощук, Р. Фещур, І. Олексів, О. Мельник, Г.М.

Захарчин та інші [3; 5; 9]. Дана група авторів акцентує

свою увагу суто на якісних показниках персоналу, а саме

кваліфікації, середньому тарифному розряду тощо. Да�

ному підходу притаманно і використання лише одного

кількісного показника, а саме: чисельності працівників.

І в нашій методиці пропонуємо звернути увагу на

підвищення кваліфікації працівників як одного із соці�

альних критеріїв соціально�економічного розвитку

підприємства, що доволі прозоро кількісно вирахо�

вується через рівень професійного навчання.

При розрахунку соціальної складової у соціально�

економічному розвитку підприємства наголошуємо на

необхідності більш суттєвого врахування ролі та зна�

чення людини на підприємстві. Першочергово необхід�

но визначити кількісно та якісно розмір витрачених зу�

силь працівників для соціально�економічного розвитку

підприємства. Одним із таких критеріїв буде збільшен�

ня мотивації працівників, що розраховується як рівень

преміювання персоналу. Іншими не менш важливими є

критерії, що відображають покращення медичного по�

тенціалу працівників, а саме: зменшення кількості ви�

падків 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, по�

трібно зважати на підвищення соціальної відповідаль�

ності підприємства, що є одним із визначальних фак�

торів господарювання на міжнародних ринках. Кіль�

кісне відображення найбільш повно відображає індекс

КСВ за методикою журналу "Гвардія" [8].

Економічна складова соціально�економічного роз�

витку підприємства. На сьогодні вітчизняне підприєм�

ство оцінюється під час проведення операцій купівлі�

продажу, приватизації, ліквідації, реорганізації, стра�

хування. 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. Най�

частіше визначають ефективність інвестицій в іннова�

ційний розвиток підприємства, звертаючи увагу при цьо�

му на такий критерій як збільшення інвестицій в іннова�

ційний 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 досягнен�

ня бажаних результатів виробництва, забезпечуючи та�

ким чином необхідну збалансованість між попитом про�

дукції підприємства та вподобаннями споживачів. В та�

кому випадку, зростання задоволеності потреб спожи�

вачів, що може бути комплексно оцінено за допомогою

індексу задоволення потреб споживачів, буде вагомим

критерієм соціально�економічного розвитку підприєм�

ства.

Ми пропонуємо у методичних основах для оціню�

вання соціально�економічного розвитку підприємства

враховувати більше внесок працівників у отриманні ба�

жаного результату. При цьому критеріями, що відоб�

ражають економічну складову, будуть: підвищення

зарплатоємності продукції, покращення трудової

діяльності працівників, зменшення соціальної не�

рівності. Кількісне відображення можна подати за до�

помогою таких показників, як: ефективність витрат на

заробітну плату працівників, продуктивність праці,

відношення мінімальної заробітної плати до макси�

мальної по підприємству. Ми пропонуємо використо�

вувати саме ці показники в економічній складовій роз�

витку, адже вони максимально демонструють рівень

отриманого економічного ефекту у поєднанні із соці�

альним розвитком підприємства.

Екологічна складова соціально�економічного роз�

витку підприємства. На нашу думку, управління соціаль�

но�економічним розвитком, а отже і критерії, не мають

акцентувати суто на показниках розвитку економічної

та соціальної складової, а мають також охоплювати еко�

логічний аспект діяльності підприємства. Дана позиція

обумовлена зростанням впливу господарювання

підприємств на навколишнє середовище, поширенням

використання екологічного менеджменту на вітчизня�

них підприємствах.

Грішнова О.А. та Думанська В.П. [1] зазначають, що

одним з найпоширеніших підходів до визначення еко�

логічно відповідальної компанії є підхід, в основі якого

лежать три критерії: дотримання екологічних зобов'я�

зань, енергетичний та сировинний менеджмент, й ефек�

тивне залучення стейкхолдерів.

Пропонуємо дещо конкретизувати їх твердження,

виділивши такі дві групи критеріїв, як: екологія бізнесу

та екологічне відношення до довкілля. До першої групи

віднести такі критерії:

1. Зростання екологічної відповідальності підприє�

мства (виражається інтенсивністю проведення екологі�

чного аудиту).

2. Збільшення обсягів екологічно відповідальної

діяльності (розраховується на основі відношення при�

бутку, отриманого від екологічного ведення бізнесу, та

інвестицій в ресурсозберігаючі технології).

3. Збільшення ефективності екологічної діяльності

(може бути кількісно виражений за допомогою ефек�

тивності екологічної діяльності, розрахованої на основі

EBITDA margin).

4. Збільшення якості продукції (використовується

показник відповідності екологічним стандартам якості).

До другої групи відносимо:

1. Зменшення негативного рівня впливу на довкіл�

ля (кількісно виражається у коефіцієнті антропогенно�

го навантаження).

2. Посилення природоохоронної діяльності (визна�

чається ефективністю програм по удосконаленню дов�

кілля).

Проведений аналіз досліджень вчених та практик

провідних підприємств України та світу дозволив виок�

ремити критерії для оцінювання управління соціально�

економічного розвитку підприємства та відповідну їм ав�

торську систему показників, що у комплексі дає змогу

виділити універсальні методичні прийоми для ефектив�
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ного управління соціально�економічним розвитком

підприємства.

Пропонуємо для аналізу рівня соціально�економіч�

ного розвитку підприємства використовувати узагаль�

нену нами із наукових досліджень та практик ведення

бізнесу, систему показників, що поділена на 3 складові

(соціальну, економічну та екологічну). На рисунку 1 зоб�

ражено систему критеріїв та відповідні їм показники

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 дозво�

ляє виділити 3 складові (економічну, екологічну та соці�

альну), що на відміну від існуючих дає наголос на со�

ціальну направленість розвитку через виділені критерії.

В результаті сприятиме аналізу динаміки розвитку та по�

шуку шляхів для подальшого покращення управління

соціально�економічним розвитком підприємства.

За допомогою будь�якого із запропонованих показ�

ників можна охарактеризувати окремий економічний

процес на підприємстві (або його частково), адже вони

найбільш актуальні на сьогодні на думку як науковців,

так і практиків бізнесу. Проте об'єднання їх у єдине дає

змогу здійснювати всебічний аналіз соціально�економ�

ічного розвитку підприємств.

Рис. 1. Критерії та показники соціально�економічного розвитку підприємства

Джерело: розроблено автором.

   
 

  

 
-

 
 

  
 

 
 

  

   

   

   

  

   

    

   
 ;  

 

   

    

    

    

  
 

   
  

  

 
 

  

   

  
  

     
 ’

   
;  -

  

 

   /  

   
 

   
 

  

   
 /  

   

   

  
 

  
  

  
  

   
   

EBITDA margin ( . .) 

  
   



Інвестиції: практика та досвід № 9/201564

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Для узагальнення результатів показників оцінюван�

ня рівня соціально�економічного розвитку підприєм�

ства, вважаємо за необхідне використовувати інтеграль�

ний підхід, оскільки він охоплює декілька часткових

(безпосередньо не співставних) показників ефектив�

ності управління. Основна ідея використання даного під�

ходу полягає у відображенні багатогранної ефектив�

ності управління в цілому при розгляді усіх можливих

показників розвитку та подальша їх інтеграція у синте�

тичний (узагальнений) показник.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
Проведений аналіз існуючих підходів щодо розу�

міння соціально�економічного розвитку підприємства

засвідчив, що дане питання перебуває ще на початко�

вому етапі свого розвитку і потребує розроблення де�

тальних методичних основ для оцінювання. Саме тому

було запропоновано тлумачення розуміння категорій

"соціально�економічний розвиток підприємства" та

"управління соціально�економічним розвитком

підприємства", у яких наголошується на значенні лю�

дини у діяльності підприємства як основного стрижня

розвитку.

Нами була надана комплексна авторська система

критеріїв ефективності соціально�економічного розвит�

ку підприємства, новизною якої є розгляд не окремого

набору економічних та соціальних критеріїв, а виділен�

ня соціального у збалансованій системі критеріїв. Та�

кий підхід сприяв подальшому формуванню системи

показників оцінювання соціально�економічного розвит�

ку підприємства

Таким чином, проведене дослідження теоретико�

методичних основ оцінювання соціально�економічного

розвитку підприємства дає основу для подальшого ана�

лізу соціально�економічного розвитку вітчизняних

підприємств, проведення ефективних змін в управлінні

ними та підвищення конкурентоспроможності економі�

ки України в цілому.
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