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3. Суть розробки, основні результати.   
(укр.) 
           Сформована концепція розвитку підприємств згідно з якою стратегія підприємства 
напряму пов’язана з його соціально-економічною цінністю, що визначається поряд з техніко-
економічними показниками - наявністю системи цінностей, компетенцій та ресурсів, 
ефективне управління якими обумовлює зростання ринкової вартості підприємства. 
Визначена система   кількісних та якісних показників оцінки стану   корпоративної соціальної 
відповідальності підприємства. Розроблена методика оцінювання рівня ділової репутації 
підприємств з застосуванням методу нечітких множин та окреслена ії роль у визначенні 
ринкової вартості підприємств. Розроблено дві економіко-математичні та комп’ютерні 
моделі соціально-економічної цінності підприємства, які реалізовані на матеріалах діяльності 
машинобудівною та вугільної галузей. У першій моделі визначений зв'язок між соціально 
відповідальною поведінкою, економічними показниками   та конкурентоспроможністю 
підприємства. У другій моделі представлені залежності між соціально відповідальною 
поведінкою, безпекою праці, інвестиційною привабливістю.   Результати проведених 
досліджень дозволили  визначити пріоритети щодо вибору тих управлінських технологій, які 
варто застосовувати у забезпеченні підвищення конкурентоспроможності підприємств на 
засадах реалізації проектів в сфері корпоративної соціальної відповідальності. 

  (рос.) 
      Сформирована концепция развития предприятий,  согласно которой стратегия 
предприятия напрямую связана с его социально-экономической ценностью, определяется 
наряду с технико-экономическими показателями - наличием системы ценностей, 
компетенций и ресурсов, эффективное управление которыми обусловливает рост рыночной 
стоимости предприятия. Определена система количественных и качественных показателей 
оценки состояния корпоративной социальной ответственности предприятия. Разработана 
методика оценки уровня деловой репутации предприятий с применением метода нечетких 
множеств и очерчена её роль в определении рыночной стоимости предприятий. Разработаны 
две экономико-математические и компьютерные модели социально-экономической ценности 
предприятия, которые реализованы на материалах деятельности машиностроительной и 
угольной отраслей. В первой модели определена связь между социально ответственным 
поведением, экономическими показателями и конкурентоспособностью предприятия. Во 
второй модели представлены зависимости между социально ответственным поведением, 
безопасностью труда, инвестиционной привлекательностью. Результаты проведенных 
исследований позволили определить приоритеты по выбору тех управленческих технологий, 
которые следует применять в обеспечении повышения конкурентоспособности предприятий 
на основе реализации проектов в сфере корпоративной социальной ответственности. 
 
  
(англ.) 
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The current concept of enterprise development strategy under which the company is directly 
linked with its social and economic value, which is determined, along with technical and economic 
indicators - for a system of values, competencies and resources, effective management which causes 
the growth of the market value of the company. Determined system of qualitative and quantitative 
assessment of the corporate social responsibility of the enterprise. The method of assessing the level 
of goodwill of companies using fuzzy sets and the method outlined uu role in determining the 
market value of companies. Developed two economic-mathematical and computer models of socio-
economic value of companies that implemented activities on materials engineering and mining 
industries. In the first model link between socially responsible behaviour, economic performance 
and competitiveness of the enterprise. The second model presented relationship between socially 
responsible behaviour, Safety, investment attractiveness. The obtained results allowed to determine 
the priorities for the selection of management technologies that should be used to ensure improving 
the competitiveness of enterprises on the basis of projects in the field of corporate social 
responsibility. 

4. Наявність охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності.  

5. Порівняння зі світовими аналогами. 
      Результати відповідають світовому рівню. На відміну від існуючих досліджень щодо 
ефективного управління соціально-економічним розвитком підприємств, представлених 
європейською, американською та вітчизняними науковими школами, в НДР розроблено 
пакет науково-технічної документації, який включає математичні,  комп’ютерні моделі, 
рекомендації, що стосуються широкого кола питань від оцінки до управління та розвитку 
соціальної складової українських підприємств з урахуванням їх галузевої приналежності.  
     До переваг цієї НДР слід віднести комплексний підхід до вирішення завдань дослідження, 
який включає ланцюг послідовних логічних дій від аналізу існуючих напрацювань до 
розробки нових методик, моделей, алгоритму прийняття рішень з оперативного та 
стратегічного управління соціально-економічним розвитком підприємства. В дослідженні 
широко застосовано комплекс сучасних методів дослідження, а саме: методи системного, 
порівняльного, кореляційного і регресійного аналізу змінних, множинної регресії; логічного 
узагальнення; імітаційного моделювання на основі нечітких множин; теорії ігор. 
     Саме застосування сучасного інструментарію, новизна методичних підходів, моделей, 
проведення аналізу, розрахунків та оцінки стану та перспектив розвитку вітчизняних 
підприємств визначають ринкову конкурентоспроможність представленої розробки.  

6. Економічна привабливість для просування на ринок 
     Проведені дослідження мають економічну привабливість та практичну цінність, так 

як апробація розроблених методик, моделей безпосередньо проводилась на вітчизняних 
підприємствах машинобудівної та вугільної галузей, що дозволило  визначити стратегії 
розвитку конкретних промислових підприємств, обравши за конкретних умов найбільш 
ефективну та спрямовану на задоволення вимог (потреб) працівників, клієнтів, 
постачальників, інвесторів. 
    Використовуючи інструментарій, який розроблений авторами дослідження, керівники 
підприємств, регіональних структур, міністерств та відомств мають можливість: оцінити 
ділову репутацію підприємств та ії роль в збільшенні ринкової вартості підприємства, обрати 
оптимальні та критичні управлінських технологій розвитку соціальної відповідальності, 
визначити вплив соціально відповідального управління на рівень конкурентоспроможності 
підприємств, безпеку праці, сприяння підвищенню якості життя працівників. 
      Економічний ефект від застосування розробленого методичного інструментарію для 
забезпечення ефективного прийняття рішень з управління соціально-економічним розвитком 
підприємства, підвищення мотивації працівників орієнтовно може бути оцінений як 
зростання продуктивності праці персоналу до 5% та зростання продаж продукції 



підприємства до 10 % за рахунок підвищення соціально-економічної цінності підприємства, 
зростання його ділової репутації.  
 

7. Потенційні користувачі (галузі, міністерства, підприємства, організації).        
 

         Потенційними користувачами запропонованих розробок є керівники підприємств 
Міністерство економічного розвитку та торгівлі України, Міністерство фінансів України, 
Комісії та Комітети Верховної Ради України, навчальні заклади. 

8. Стан готовності розробки.    
         Результати завершеної НДР у вигляді пакету науково-методичної документації, 
математичних та комп’ютерних моделей, рекомендацій стосовно стратегії економічного 
розвитку підприємств в умовах соціально орієнтованої економіки повністю готові для 
впровадження.                                                                                                                                                    

9. Існуючі результати впровадження. 
      
        Результати роботи впроваджено в навчальний процес при викладанні  дисциплін 
«Основи управління сучасними організаціями» (розділ «Сучасні концепції розбудови 
соціально орієнтованої економіки») та «Самоменеджмент» (розділ «Соціальна 
відповідальність управлінського персоналу»). Результати досліджень використані  у процесі 
оновлення циклу лабораторних робіт з дисципліни «Організаційне проектування», зокрема з 
теми «Соціально-економічна діагностика організаційної структури управління».  
      Захищено 2 та підготовлено до захисту 3 кандидатські дисертації, захищено 5 
магістерських робіт, залучено 4 аспіранти та 5 студентів. 
       Апробація результатів дослідження була проведена на підприємствах машинобудівної 
галузі (ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», ПАТ «Енергомашспецсталь», 
ПАТ «Донецькгірмаш», ПАТ «Дружківський машинобудівний завод», ПАТ «Горлівський 
машинобудівний завод», ПАТ «КМЗ») та ДП «Львіввугілля». Керівництво підприємств 
зацікавлено в використанні розроблених методик і моделей для оцінки соціально-
економічного стану підприємств та при підготовці та прийнятті рішень з оперативного та 
стратегічного управління, це підтверджує  високу ефективність та практичну спрямованість 
результатів досліджень. 
   Підготовлені доповідні записки у Міністерство економічного розвитку та торгівлі, 
Міністерство фінансів України, Комісії та Комітети Верховної Ради України, які включають 
методичні, практичні аспекти та ініціативні пропозиції стосовно механізмів та методів 
моделювання стратегії економічного розвитку підприємств в умовах соціально орієнтованої 
економіки України. 
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