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УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ  
РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА 0 

 
Обґрунтовано поняття "механізм управління соціальним розвитком 

підприємства". Систематизовано ключові фактори впливу на процес імплементації 
такого механізму.  

Ключові  слова:  соціальний розвиток підприємства; механізм управління 
соціальним розвитком підприємства.  

 
Сычёва Н. Управление социальным развитием предприятия. Обосновано 

понятие "механизм управления социальным развитием предприятия". Системати-
зированы ключевые факторы влияния на процесс имплементации такого механизма. 

Ключевые  слова :  социальное развитие предприятия; механизм управления 
социальным развитием предприятия. 

 
Постановка проблеми. Становлення в Україні соціально орієн-

тованої ринкової економіки потребує удосконалення соціально-трудо-
вих відносин та соціальної сфери підприємства в цілому. Посилення 
уваги до соціального розвитку підприємства (СРП) обумовлено стійким 
збільшенням значення соціальних факторів у підвищенні економічної 
ефективності його діяльності.  

Наявність передумов щодо позитивних змін у соціальному сере-
довищі підприємства дає можливість окреслити реальні цілі соціаль-
ного розвитку, забезпечити необхідними ресурсами їх досягнення, 
організувати проведення відповідних заходів тощо. Саме виконанню 
таких завдань підпорядкована дія механізму управління соціальним 
розвитком підприємства.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем 
СРП присвячено праці багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених: 
С. Бая [1], В. Жуковської [2], І. Миколайчук [3], В. Пономаренка [4], 
М. Саприкіної [5] та ін. 

Незважаючи на значний внесок цих науковців у вирішення тео-
ретико-методологічних проблем управління соціальним розвитком під-
приємства, у вітчизняній і зарубіжній науковій літературі відсутній 
комплексний підхід до дослідження проблем формування та імплемен-
тації механізму управління СРП.  

Метою дослідження є визначення сутності поняття "механізм 
управління соціальним розвитком" та обґрунтування його ролі в роз-
витку підприємства. 
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Матеріали та методи. Теоретичною та методологічною основою 
цієї статті стали наукові праці вітчизняних і зарубіжних науковців за 
означеною проблематикою. Під час дослідження використано загально-
наукові методи пізнання, що надало можливість досягти концеп-
туальної завершеності та комплексності дослідження. 

На основі застосування методів формальної логіки – аналізу 
і синтезу, індукції і дедукції – визначено зміст і сутність понять "со-
ціальний розвиток підприємства" та "механізм управління соціальним 
розвитком підприємства". Методами діалектичної логіки – наукової 
абстракції, єдності історичного і логічного – сформульовано основні 
принципи імплементації механізму управління СРП.  

Результати дослідження. Аналіз і узагальнення існуючих інтер-
претацій сутності СРП дозволили трактувати поняття "соціальний 
розвиток підприємства" як прогресивні кількісні, якісні й структурні 
організаційні зміни, спрямовані на вдосконалення соціального сере-
довища підприємства і сфери соціальних взаємовідносин із заціка-
вленими в діяльності підприємства групами – власниками, персоналом, 
споживачами, громадськістю, бізнес-партнерами на засадах соціаль-
ного партнерства і партисипативного підходу в управлінні.  

До ключових детермінант СРП запропоновано віднести: соці-
альну відповідальність підприємства перед суспільством; розвиток си-
стеми компенсації трудової участі персоналу; соціальний розвиток 
персоналу підприємства; розвиток соціальної інфраструктури підпри-
ємства; перманентне навчання і розвиток персоналу підприємства; 
розвиток організаційної культури. 

Управління СРП являє собою сукупність способів, прийомів, про-
цедур, що дозволяють вирішувати соціальні проблеми на основі 
наукового підходу, знання закономірностей протікання соціальних про-
цесів, чіткої кореляції з кадровою політикою підприємства і орієнтацією 
на вивірені соціальні нормативи. 

У сучасному розумінні управління СРП – процес удосконалення 
внутрішнього соціального середовища та умов реалізації трудової 
діяльності персоналу, який дозволяє підприємствам досягти високих 
результатів господарської діяльності. З цією метою необхідно чітко 
визначити реальні цілі соціального розвитку, забезпечити їх досяг-
нення необхідними ресурсами, організувати проведення відповідних 
заходів тощо, тобто сформувати механізм управління соціальним роз-
витком підприємства.  

Розглянемо основні тлумачення поняття "механізм" та його 
ключових похідних (табл. 1).  

Аналіз визначень поняття "механізм" і його похідних дозволяє 
зробити висновок, що відсутнє визначення поняття "механізм управ-
ління соціальним розвитком підприємства", хоча в наукових працях 
можна зустріти характеристику окремих інструментів та елементів 
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управління соціальним розвитком як відповідні механізми: наприклад, 
соціальне планування, соціальний пакет, корпоративна соціальна 
відповідальність, соціальний аудит тощо. 

 

Таблиця 1 

Визначення поняття "механізм" та його ключових похідних 

Термін Визначення 

Механізм Система, пристрій, спосіб, що визначають по-
рядок певного виду діяльності [6] 
Спосіб приведення об’єкта управління до пев-
ного бажаного стану [7] 

Механізм управління Цілеспрямована динамічна сукупність усіх 
елементів і складових, які використовуються чи 
можуть бути використані для управління підпри-
ємством та його ресурсами [8] 

Механізм управління соціально-
економічною системою 

Сукупність заходів управлінського впливу на її 
стан [9] 

Механізм управління 
підприємством 

Сукупність форм, структур, методів та засобів 
управління, які об’єднані загальною метою [4] 

Механізм управління 
розвитком підприємства 

Найбільш активна частина системи управління, 
що забезпечує можливість цілеспрямованого роз-
витку підприємства і являє собою сукупність 
засобів управління, які включають інструменти 
та важелі, що відповідають орієнтирам, нас-
лідкам, критеріям відбору та оцінки, обме-
женням та вимогам процесу розвитку підпри-
ємства з урахуванням визначеної стадії циклу 
його розвитку, а також організаційних та еко-
номічних методів управління [7] 

 
Систематизація існуючих думок щодо сутності та змісту меха-

нізму управління СРП дозволила дійти висновку, що "механізм управ-
ління соціальним розвитком підприємства" являє собою сукупність 
взаємопов’язаних дій та інструментів, що забезпечують можливість 
прийняття та реалізації управлінських рішень щодо управління соці-
альним розвитком підприємства. Це трактування дає можливість ви-
ділити такі складові елементи механізму управління соціальним роз-
витком: мета, завдання, принципи, напрями, методи, інструменти, 
органи управління та результати. 

Вказані елементи механізму та взаємозв’язки між ними фактично 
визначають параметри та умови розробки механізму управління соці-
ального розвитку, виступаючи своєрідним каркасом, що забезпечує 
основу для розробки структурної моделі і, як наслідок, реалізацію 
процесу СРП (рис. 1). 

Результативне функціонування механізму управління соціальним 
розвитком визначається наявністю відповідного забезпечення процесу 
управління підприємством і реалізації його стратегії соціального роз-
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витку, що включає такі елементи: нормативно-правове, організаційне, 
методичне, інформаційне, ресурсне забезпечення.  

На рис. 2 систематизовано та представлено ключові фактори, що 
забезпечують імплементацію механізму управління соціальним роз-
витком підприємства. Насамперед, це дієвий механізм мотивації пер-
соналу, який базується на переважно відрядній системі оплати праці, 
системі матеріального заохочення за успіхи в роботі тощо. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Механізм управління соціальним розвитком підприємства 
(складено автором за [9; 10]) 

Короткострокові 
результати 
(досягнення 

поставлених завдань) 

Довгострокові результати 
• соціальна стабільність підприємства 
• побудова і використання соціальної інфраструктури 
• формування позитивного іміджу підприємства тощо 

 
Заходи реалізації 

соціального розвитку 

Інструменти 
• адміністративні  
• економічні 
• соціально-психологічні 

Принципи
- системність          - цілісність   - адаптивність  
- динамічність          - варіативність - комплексність 
- цілеспрямованість      - пріоритетність - підпорядкованість 

Мета 
забезпечення конкурентоспроможності підприємства та зростання його вартості 

Завдання  
• розвиток персоналу та організаційної культури підприємства 
• розбудова та оновлення соціальної інфраструктури 
• посилення позитивного іміджу підприємства та покращання відносин із 
зацікавленими сторонами 

• організаційно-технічний та фінансово-економічний розвиток 

Функції 
• удосконалення соціальної структури персоналу 
• формування організаційної культури підприємства, гарантування охорони праці 
і безпеки працівників 

• удосконалення системи матеріальних, соціально-культурних і морально-психоло-
гічних стимулів тощо 

Напрями реалізації, що охоплюють всебічний розвиток персоналу та умов його 
праці, організаційної культури, соціальної інфраструктури, соціальної 

відповідальності підприємства 

Забезпечення
• методичне 
• ресурсне 
• інформаційне  
• правове 
• організаційне 

Органи управління 
• відділ соціального розвитку 
• відділ персоналу  

(з розширеними повноваженнями) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Ключові фактори впливу на процес імплементації механізму управління соціальним розвитком підприємства  
(складено автором за [7; 10; 11]) 

• узгодження інтересів робо-
тодавців та найманих пра-
цівників щодо розподілу до-
ходів і витрат на соціальні 
потреби; 

• переговорний характер вре-
гулювання розбіжностей; 

• участь найманих працівників 
в управлінні підприємством;

• надійність і прозорість від-
носин роботодавців і найма-
них працівників 

• розробка правил внут-
рішнього трудового роз-
порядку та правил етикету;

• розробка форм дисциплі-
нарного впливу; 

• укладання колективних 
договорів; 

• регулювання інтересів 
і цілей різних колективів, 
груп та індивідуумів 

• забезпечення перепідго-
товки та підвищення 
кваліфікації; 

• цільова підготовка у ВНЗ,
технікумах, коледжах; 

• стажування; 
• наставництво; 
• проведення тренінгів; 
• організація лекцій і ди-
скусій на підприємствах;

• проведення ділових ігор 
та т. п. 

• тимчасове надання службо-
вих квартир; 

• будівництво житла; 
• купівля житла за кошти 
підприємства; 

• надання підприємством кре-
дитів на придбання житла; 

• часткове й повне погашення 
кредитів комерційних банків
на придбання житла; 

• забезпечення місць у гурто-
житках 

• проведення концертів, 
конкурсів, зустрічей, лек-
цій, виставок тощо; 

• організація художньої 
самодіяльності; 

• проведення 
корпоративних вечірок; 

• святкування днів на-
родження, великих свят 
тощо 

Вдосконалення соціально-
трудових відносин 

Соціальне нормування 
і регулювання 

Підготовка  
кадрів 

Покращання житлових 
умов працівників 

Вдосконалення 
корпоративної культури  

• оплата праці; 
• система матеріального за-
охочення за успіхи 
в роботі, впровадження 
інновацій тощо; 

• виплати та допомога при 
народженні дітей, хворобі, 
травматизмі тощо; 

• виплати на оздоровлення, 
до свят тощо 

• підбір і розстановка кад-
рів з урахуванням їх пси-
хологічної сумісності; 

• комплектування груп; 
• використання психоло-
гічного впливу кольору, 
музики, виключення мо-
нотонності роботи, роз-
ширення творчих про-
цесів тощо 

• інформування працівників 
про правила та процедури, 
прийняті на підприємстві; 

• навчання спеціальним тру-
довим навичкам; 

• проведення профорієнта-
ційних співбесід; 

• наставляння з боку стар-
ших за посадою; 

• формування власної корпо-
ративної культури 

• оцінка наявних трудових 
ресурсів; 

• планування майбутньої по-
треби в трудових ресурсах; 

• підбір персоналу; 
• створення резерву для під-
вищення; 

• управління кар’єрою; 
• оцінка трудової діяльності: 
підвищення, пониження, пере-
ведення, звільнення 

• зниження рівня шуму, 
забрудненості, 
запиленості на робочому 
місці; 

• зменшення монотонності 
та однотипності викону-
ваних операцій; 

• належне матеріально-тех-
нічне забезпечення засо-
бами виробництва та ін-
вентарем 

Мотивації  
праці 

Соціально-психологічний 
клімат у колективі 

Формування  
трудового потенціалу 

Вдосконалення  
умов праці 

Профорієнтація  
та соціальна адаптація 

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА



ПІДПРИЄМНИЦТВО 
 

 ISSN 1727-9313. ВІСНИК КНТЕУ. 2015. № 4
 

48

Принципово важливим моментом також є формування демо-
кратичних відносин у колективі підприємства, які характеризуються 
взаємною повагою до діяльності та переконань співробітників. Спів-
праця збагачує прийоми і методи роботи усіх зацікавлених сторін, 
створює надійне підґрунтя для ефективних спільних дій у майбут-
ньому, у тому числі в процесі формування і реалізації механізму управ-
ління соціальним розвитком підприємства. 

Висновки. За результатами систематизації наявної наукової ін-
формації визначено, що механізм управління соціальним розвитком 
підприємства являє собою сукупність взаємопов’язаних дій та ін-
струментів, які забезпечують можливість прийняття та реалізації 
управлінських рішень щодо управління СРП.  

Ефективно функціонуючий механізм управління СРП дозволяє 
цілеспрямовано впливати на його соціальну підсистему з метою 
досягнення більш високого рівня розвитку підприємства в цілому та 
передбачає такий тип змін, що визначається переходом усіх соціальних 
відносин та процесів до якісно нового стану. 

Завдання соціального розвитку підприємства потребують систем-
ного і цільового підходів до управління ним, а також розробки та 
впровадження відповідного механізму. 
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Sychova N. Management of social development in enterprises. 
Background. Suggested scientific article is devoted to the issue of the formation and 

implementation of mechanism for managing social development of trade enterprise. 
Review of scientific resources in this sphere indicates that among scientists 

discussions are conducted on comprehensive approach to the investigation of these problems. 
The aim of the research is to define the essence of mechanism for managing social 

development and to justify its role in an enterprise. 
Materials and methods. Works of domestic and foreign scientists on the issue were 

the theoretical and methodological base of the article. The following methods were used in 
the course of the research: general scientific, formal (analysis and synthesis, induction and 
deduction) and dialectic (scientific abstraction, unity of historic and logical) logics. 

Results. The effective functioning of the management of social development is 
determined by existence of relevant process management software in a company and the 
realization of its social development strategy that includes the following elements: 
normative and legal, organizational, methodological and information resources. 

Key factors that provide implementation mechanism for managing social 
development of trade enterprise are an effective mechanism of staff motivation; favorable 
socio-psychological climate in the team; measures for vocational guidance and social 
inclusion of staff; mechanism of labour potential formation of the enterprise; improving the 
working conditions of the personnel of the company; formed mechanism of improving 
social and labour relations; mechanism of social systematization and regulation; training; 
improving the living conditions of workers and program of improvement of company’s 
corporate culture. 

Conclusion. Thus, the problem of social development of trading enterprises need 
systematic and targeted approaches to its management and the development and 
implementation mechanism for social development management. 

Keywords:  social development in enterprise; management mechanism of social 
development in enterprise. 
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КОУЧИНГ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 
ПЕРСОНАЛОМ 0 
 
Здійснено аналіз можливості забезпечення розвитку персоналу через впро-

вадження інструментарію коyчингу з метою підвищення рівня компетентності фа-
хівців; досліджено сутність коучингу як категоріального поняття та його відмінні 
риси від процесу наставництва; розглянуто основні види та моделі коучингу, їх 
елементи та перспективи застосування в практиці управління персоналом 
вітчизняних підприємств. 

Ключові  слова :  коучинг, компетентність, результати коучингу, моделі 
коучингу. 

 
Миколайчук И. Коучинг в системе управления персоналом. Осуществлен 

анализ возможности обеспечения развития персонала посредством внедрения 
инструментария коучинга з целью повышения уровня компетентности специа-
листов; исследованы сущность коучинга как категориального понятия и его 
отличительные черты от процесса наставничества; рассмотрены основные виды и 
модели коучинга, их элементы и перспективы использования в практике управления 
персоналом отечественных предприятий. 

Ключевые  слова:  коучинг, компетентность, результаты коучинга, модели 
коучинга. 
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