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У статті розкрито роль соціально-економічного розвитку в діяльності підприємства зв’язку. Наведено складники соціально-
економічного розвитку підприємства зв’язку та показники їх оцінки. Розкрито суть та види ефектів діяльності підприємства. Ви-
ведено інтегральний показник оцінки рівня соціально-економічного розвитку підприємства зв’язку. 
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Лазоренко Л.В. ОЦЕНКА УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СВЯЗИ
В статье раскрыта роль социально-экономического развития в деятельности предприятия связи. Приведены составляющие 

социально-экономического развития предприятия связи и показатели их оценки. Раскрыты суть и виды эффектов деятельности 
предприятия. Выведен интегральный показатель оценки уровня социально-экономического развития предприятия связи.
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Lazorenko L.V. ESTIMATION OF LEVEL OF SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT OF ENTERPRISES OF CONNECTION
The role of social-economic development in activity  of enterprise of connection is exposed in the article. Constituents of social-

economic development of enterprise of connection and indexes of their estimation are brought.  Essence and types of effects of activity 
of enterprise are exposed. The integral index of estimation of level of social-economic development of enterprise of connection is shown 
out.   
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Постановка проблеми. Соціально-економічний 
розвиток будь-якого підприємства є невід'ємною умо-
вою його успішного функціонування. Особливо важ-
ливим є соціально-економічний розвиток для підпри-
ємств сфери послуг, до якої належать і підприємства 
зв’язку, оскільки їхня діяльність спрямована винят-
ково на забезпечення соціальних благ населення та 
бізнес-структур, які, в свою чергу, формують еконо-
мічний добробут цих підприємств і країни загалом.

Сутність соціально-економічного розвитку під-
приємства досліджувалася великою кількістю нау-
ковців, але сьогодні важливо оцінити його рівень 
з метою забезпечення ефективного функціонування 
підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ваго-
мий внесок у дослідження складників соціально-
економічного розвитку підприємства та показни-
ків його оцінки було зроблено такими іноземними 
та вітчизняними вченими, як П. Друкер, О. Воло-
шенко, Р. Скалюк, А. Чулок, О. Князєва, М. Рим-
кіна  та ін. 

Постановка завдання. Метою статті є аналіз 
показників оцінки складників соціально-економіч-
ного розвитку підприємств зв’язку та визначення 

інтегрального показника оцінки рівня соціально-еко-
номічного розвитку підприємств зв’язку. 

Виклад основного матеріалу. Розвиток підприєм-
ства повинен здійснюватися так, щоб усі зміни, що 
в ньому відбуваються (в технологічному комплексі, 
виробничій, інноваційній, організаційній та управ-
лінській діяльності), давали змогу зберігати і покра-
щувати рентабельність і стабільність, а також інші 
характеристики, які відповідають його розвитку [1]. 
Саме такий підхід до розвитку підприємства най-
більше відповідає особливостям діяльності підпри-
ємств галузі зв’язку.

Як і для будь-яких інших підприємств, склад-
никами їх соціально-економічного розвитку є соці-
альний, економічний та екологічний. У свою чергу, 
кожний із них має свої елементи та визначається від-
повідними показниками, які також мають певну від-
мінність.

Показники оцінки складників соціально-еконо-
мічного розвитку підприємств зв’язку наведені на 
рис. 1.

Рівень розвитку соціального складника діяль-
ності підприємств зв’язку можна оцінити такими 
показниками.
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Рівень професійної освіти демонструє підготовку 
працівників, зайнятих на підприємстві зв’язку, і 
визначається за формулою:
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де: Р
о
 – рівень освіти працівників;

N
по
 – кількість працівників, що мають профе-

сійну освіту, осіб;
N

з
 – загальна середньорічна чисельність праців-

ників на підприємстві, осіб.
Чим вище значення показника Р

по
, тим вищий 

кваліфікаційний рівень працівників підприємства 
зв’язку.

Рівень мотивації працівників показує наявність 
системи мотивації у підприємстві зв’язку та її роз-
виток:
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де: Р
м
 – рівень мотивації працівників;

N
м
 – кількість працівників, що отримали мотива-

цію у звітному році, осіб;
N

з
 – загальна середньорічна чисельність праців-

ників на підприємстві, осіб.
Рівень оздоровлення працівників свідчить про 

турботу менеджменту підприємства зв’язку про 
здоров’я своїх працівників:
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де: Р
озд

 – рівень оздоровлення працівників;
N

озд
 – кількість працівників, що отримали допо-

могу у сфері охорони здоров’я у звітному році, осіб;
N

з
 – загальна середньорічна чисельність праців-

ників на підприємстві, осіб.
Рівень корпоративної соціальної відповідальності 

підприємства – показник, який дає можливість здій-

снити загальну оцінку соціальної відповідальності 
діяльності підприємства та визначити його місце 
у житті держави і суспільства:
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де: Р
озд

 – рівень корпоративної соціальної відпо-
відальності підприємства зв’язку;

П
ксв

 – кількість соціально відповідальних проек-
тів, реалізованих підприємством у звітному році, шт;

П
з
 – загальна кількість проектів, реалізованих 

підприємством у звітному році, шт.
Ефективність соціальних інвестицій демонструє 

прибутковість підприємства зв’язку від реалізації 
соціальних проектів і визначається за формулою:
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де: Е
сі
 – ефективність соціальних інвестицій під-

приємства;
П – прибуток підприємства до оподаткування, 

грн.;
СІ – розмір соціальних інвестицій, здійснених 

підприємством у звітному році, грн.
Усі перераховані показники дають можливість 

оцінити рівень соціального складника соціально-еко-
номічного розвитку підприємства зв’язку та дійти 
відповідних висновків щодо його підвищення. Вони є 
досить подібними до показників оцінки соціального 
складника підприємств інших галузей.

Основними показниками оцінки економічного 
складника діяльності підприємства зв’язку є кіль-
кість абонентів підприємства зв’язку, яка зале-
жить від рівня соціального та економічного розви-
тку підприємства, якості послуг, частки ринку, яку 
займає підприємство, цінової політики підприємства 
зв’язку, асортименту послуг, особливостей бізнесу та 

Рис. 1. Показники оцінки складників соціально-економічного розвитку  
підприємств зв’язку
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порядку надання послуг. Чим більшу кількість або-
нентів має підприємство зв’язку, тим вищий рівень 
його соціально-економічного розвитку.

Іншим показником економічного складника під-
приємства зв’язку є продуктивність праці, яка визна-
чається за формулою:
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де: П
пр
 – продуктивність праці на підприємстві 

зв’язку, грн./люд.;
ВВП – вартість наданих послуг підприємством за 

рік, грн.;
N

з
 – загальна середньорічна чисельність праців-

ників на підприємстві, осіб.
Цей показник показує, скільки грошей від 

надання послуг припадає на одного працівника, і 
чим більше його значення, тим краще.

Рентабельність послуг підприємства зв’язку пока-
зує, наскільки той чи інший вид послуг є ефектив-
ним для діяльності підприємства і наскільки варто 
займатися його наданням. Цей показник визнача-
ється за формулою:
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де: Р
п
 – рівень рентабельності послуг підприєм-

ства, %;
П

пі
 – прибуток, отриманий від реалізації і-го виду 

послуг за звітний період, грн.;
В

пі
 – витрати, понесені підприємством на вироб-

ництво і-го виду послуг за звітний період, грн.
Ще одним показником, що характеризує еконо-

мічний складник діяльності підприємства зв’язку 
і його соціально-економічного розвитку, є частка 
ринку, що займає підприємство, розмір якої свідчить 
про рівень конкурентоспроможності  підприємства. 
Цей показник можна визначити за формулою:
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де: Ч
р
 – частка ринку, яку займає підприємство 

зв’язку;
О

п
 – обсяг послуг, реалізованих підприємством на 

ринку зв’язку, грн.;
О

з
 – загальний обсяг послуг, реалізованих на 

ринку зв’язку, грн.
Найбільш важливим показником, що дає всебічну 

оцінку економічного складника соціально-економіч-
ного розвитку підприємства зв’язку, є рівень його 
рентабельності, який демонструє загальну ефектив-
ність його діяльності та визначається за формулою:
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де: Р – рівень рентабельності підприємства 
зв’язку, %;

П – прибуток підприємства зв’язку за звітний 
період, грн.; 

В – витрати підприємства зв’язку за звітний 
період, грн.

Рівень розвитку екологічного складника діяль-
ності підприємства зв’язку можна оцінити такими 
показниками.

Ефективність інвестицій в екологічні інновації 
показує, як вплинули витрачені кошти на іннова-
ційні технології на діяльність підприємства зв’язку і 
наскільки вони були прибутковими:
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де: Еф
ін
  – ефективність інвестицій в екологічні 

інновації;

Р
1
 – рівень рентабельності діяльності підприєм-

ства після впровадження екологічних інновацій;
Р

0
 – рівень рентабельності діяльності підприєм-

ства до впровадження екологічних інновацій.
Інтенсивність проведення екологічного аудиту 

демонструє поведінку підприємства зв’язку щодо 
дотримання вимог екологічної відповідальності під 
час реалізації своєї діяльності:
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де: І
еа
 – інтенсивність проведення екологічного 

аудиту на підприємстві;
Д

еа
 – кількість днів проведення екологічного 

аудиту на підприємстві за рік, днів;
365 – кількість днів у звітному році.
Інтенсивність використання радіочастотного 

ресурсу підприємством зв’язку:
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де: І
врр

 – інтенсивність використання радіочастот-
ного ресурсу підприємством;

РР
вик

 – використаний радіочастотний ресурс під-
приємством за звітний період, Мг смуги;

РР
вид

 – виділений радіочастотний ресурс підпри-
ємству на звітний період, Мг смуги.

Особливо важливий цей показник для діяльності 
підприємств зв’язку. Його значення свідчить про 
кількість використаного радіочастотного ресурсу та 
відповідність встановленим правилам у цій сфері, а 
також про екологічну безпеку та турботу про навко-
лишнє середовище, оскільки перевищення встанов-
леного ліміту використання радіочастотного ресурсу 
може призвести до негативних наслідків як для 
діяльності самого підприємства, так і для довкілля.

Відповідно до проведеного дослідження стає мож-
ливим вивести інтегральний показник соціально-
економічного розвитку підприємства зв’язку:
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де І
сер

 – інтегральний показник соціально-еконо-
мічного розвитку підприємства зв’язку;

к
ісоц

 – показник і-го елементу соціального склад-
ника соціально-економічного розвитку підприємства;

α
соц

 – вагомість соціального складника соціально-
економічного розвитку підприємства;

n
соц

 – кількість показників, які аналізуються за 
соціальним складником соціально-економічного роз-
витку підприємства;

к
іекон

 – показник і-го елемента економічного 
складника соціально-економічного розвитку підпри-
ємства;

α
екон

 – вагомість економічного складника соці-
ально-економічного розвитку підприємства;

n
екон

 – кількість показників, які аналізуються за 
економічним складником соціально-економічного 
розвитку підприємства;

к
іекол

 – показник і-го елемента екологічного склад-
ника соціально-економічного розвитку підприємства;

α
екол

 – вагомість екологічного складника соці-
ально-економічного розвитку підприємства;

n
екол

 – кількість показників, які аналізуються 
за екологічним складником соціально-економічного 
розвитку підприємства.

Розрахувавши цей показник, можна дійти висно-
вку щодо загального стану соціально-економічного 
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розвитку підприємства зв’язку та визначити про-
блеми і напрями його покращення.

Окрім визначених показників, важливу роль у 
діяльності підприємств зв’язку відіграє такий показ-
ник, як соціально-економічний ефект.

У науковій літературі існують різні погляди щодо 
видів ефектів [2, с. 286; 3, с. 104; 4, с. 152]: виокрем-
люють економічний, науково-технологічний, соці-
альний, фінансовий, податковий, маркетинговий, 
ресурсний, екологічний, регіональний та етнічно-
культурний ефекти. Однак основними для підпри-
ємства зв’язку, з огляду на технологічні особливості 
[5, с. 29.], є технічний, ресурсний, економічний та 
соціально-екологічний ефекти.

Розглянемо кожний із видів ефектів та його зміс-
товне наповнення. 

1. Технічний ефект відображається в ефектив-
ності прийнятих технічних рішень, які відповідають 
технологічним вимогам інноваційного розвитку під-
приємства та сприяють його подальшому ефектив-
ному економічному й інноваційному розвитку. 

2. Економічний ефект охоплює систему показни-
ків, які відображають співвідношення результатів і 
витрат кожного виду діяльності. 

3. Ресурсний ефект визначає вплив інноваційних 
технологій на обсяги споживання певного ресурсу 
і подолання проблем його обмеженості або великої 
вартості. 

4. Соціально-екологічний ефект полягає у визна-
чені внеску інновацій у поліпшення життя праців-
ників конкретного підприємства зв’язку, а також 
враховує вплив інновацій на вирішення проблем охо-
рони довкілля [6].

Соціально-економічний ефект – це результат 
діяльності підприємства загалом, який охоплює всі 
інші види ефекту. Для підприємств зв’язку він осо-

бливо важливий тому що дає можливість оцінити всі 
аспекти діяльності та складники соціально-еконо-
мічного розвитку підприємства. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, соці-
ально-економічний розвиток підприємства зв’язку – 
це об’єднання наявних ресурсів підприємства з метою 
забезпечення динамічного стану його діяльності, 
спрямованої на надання суспільству необхідних 
послуг відповідної якості з урахуванням сучасних 
технологічних рішень та підвищення конкуренто-
спроможності і рентабельності організації загалом. 
Запропонований інтегральний показник оцінки 
рівня соціально-економічного розвитку підприємства 
зв’язку дає можливість всебічно його оцінити, вклю-
чаючи необхідну або можливу кількість складників 
відповідно до умов діяльності організації.
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ДІАГНОСТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ УПРАВЛІННЯ ЦІННІСТЮ ПРОЕКТІВ  
У СФЕРІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Стаття присвячена діагностиці застосування інструментальної бази управління цінністю проектів на підприємствах, що здій-
снюють свою господарську діяльність у сфері надання послуг з електропостачання на території м. Київ та Київської області. 
Виокремлені основні позитивні зміни внаслідок застосування інструментів для виявлення та забезпечення ціннісних очікувань 
основних стейкхолдерів проекту у процесі створення продукту проекту та у процесі управління проектом.
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Лезина А.В. ДИАГНОСТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННОСТЬЮ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Статья посвящена диагностике применения существующей инструментальной базы управления ценностью проектов на 
предприятиях, осуществляющих свою хозяйственную деятельность в сфере предоставления услуг по электроснабжению на 
территории г. Киев и Киевской области. Выделены основные положительные изменения в результате применения инструментов 
для определения и обеспечения ценностных ожиданий основных стейкхолдеров проекта в процессе создания продукта проекта 
и в процессе управления проектом.
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Liezina A.V. DIAGNOSTICS OF APPLICATION OF INSTRUMENTS TO MANAGEMENT VALUES OF PROJECTS IN THE 
SPHERE OF ELECTRICAL SUPPLY

The article is devoted to the diagnostics of the use of the existing tool base for managing the value of projects at enterprises that 
carry out their economic activities in the area of providing electricity services on the territory of Kyiv and Kyiv region. The main positive 
changes are identified as a consequence of the use of tools to identify and secure the value expectations of key stakeholders in the 
project creation process and in the project management process.
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