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Метою статті є одержання з використанням інструментарію первинного дослідження інформації щодо стану застосування соціально-економічних 
важелів для забезпечення полівекторного розвитку промислових підприємств в Україні як інформаційної бази ухвалення управлінських рішень щодо 
вдосконалення цього процесу. Висвітлено й обґрунтовано основні параметри проведеного опитування щодо ідентифікування стану застосування 
соціально-економічних важелів для забезпечення полівекторного розвитку промислових підприємств в Україні (щодо вибору методу збирання первин-
ної інформації, формування обсягу вибіркової сукупності, визначення її просторової ознаки, ідентифікування цільової аудиторії об’єктів, що потра-
пили у вибірку, обрання інструменту дослідження тощо). За результатами проведеного дослідження діагностовано низку параметрів щодо стану 
застосування соціально-економічних важелів для забезпечення полівекторного розвитку промислових підприємств в Україні, а саме: зрозумілість 
системи цих важелів загалом працівникам, взаємозв’язок такої системи на підприємстві із його прибутковістю, складність використання на вітчиз-
няних промислових підприємствах існуючих соціально-економічних важелів забезпечення полівекторного розвитку, загальна оцінка системи таких 
важелів, зміна їхньої дієвості під впливом останньої фінансово-економічної кризи. Окрім того, здійснено ідентифікування суб’єктів, що першочергово 
відповідальні на вітчизняних промислових підприємствах за розвиток соціально-економічних важелів забезпечення полівекторного розвитку бізнесу, 
а також чинників, які найбільше сприяють цим процесам, і загроз, що певним чином їх ускладнюють. Одержані результати повинні стати важли-
вою інформаційною базою ухвалення управлінських рішень щодо вдосконалення забезпечення полівекторного розвитку підприємств промисловості в 
Україні. Перспективи подальших досліджень у цьому напрямку повинні полягати у конкретизації окремих завдань, спрямованих на більш ефективніше 
управління полівекторним розвитком підприємств з урахуванням наявної інформації щодо його існуючого стану.
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УДК 334.71:[33.02+316.4.063]
Кузьмин О. Е., Дидык А. Н. Состояние применения  

социально-экономических рычагов для обеспечения поливекторного 
развития промышленных предприятий в Украине

Целью статьи является получение с использованием инструмента-
рия первичного исследования информации о состоянии применения 
социально-экономических рычагов для обеспечения поливекторного 
развития промышленных предприятий в Украине как информацион-
ной базы принятия управленческих решений по совершенствованию 
этого процесса. Изложены и обоснованы основные параметры прове-
денного опроса для идентификации состояния применения социально-
экономических рычагов для обеспечения поливекторного развития 
промышленных предприятий в Украине (выбор метода сбора первич-
ной информации, формирование объема выборочной совокупности, 
определение ее пространственного признака, идентификация целе-
вой аудитории объектов, попавших в выборку, избрание инструмен-
та исследования и т. п.). По результатам проведенного исследования 
диагностирован ряд параметров о состоянии применения социально-
экономических рычагов для обеспечения поливекторного развития 
промышленных предприятий в Украине, а именно: понятность систе-
мы этих рычагов в целом работникам, взаимосвязь такой системы на 
предприятии с его доходностью, сложность использования на отече-
ственных промышленных предприятиях существующих социально-
экономических рычагов обеспечения поливекторного развития, общая 
оценка системы таких рычагов, изменение их действенности под 
влиянием последнего финансово-экономического кризиса. Кроме того, 
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Levers for Ensuring the Polyvector Development of Industrial Enterprises 
in Ukraine

The aim of the article is to obtain by means of using instruments of primary 
research the information on the state of applying socio-economic levers 
for ensuring polyvector development of industrial enterprises in Ukraine 
as an information base for making management decisions on improving 
the process. There have been laid out and justified main parameters of the 
conducted survey to identify the state of applying socio-economic levers 
for ensuring polyvector development of industrial enterprises in Ukraine 
(choosing the method of raw information collection, forming the volume 
of selection totality, determining its spatial characteristic, identifying the 
target audience of the objects in the sample, choosing the instrument of 
the study, etc.) On the basis of the results of the conducted study there 
has been diagnosed a number of parameters characterizing the state of 
applying socio-economic levers for ensuring polyvector development of 
industrial enterprises in Ukraine, namely: clarity of the system of levers in 
whole for employees, relation of the system to the enterprise profitability, 
complexity of using the existing socio-economic levers ensuring polyvector 
development at domestic industrial enterprises, overall evaluation of the 
system of such levers, changes in their effectiveness under the influence of 
the recent financial and economic crisis. Besides, there has been performed 
identification of the subjects responsible at domestic enterprises for creating 
socio-economic levers ensuring polyvector development of business as well 
as factors most contributing to these processes and threats complicating 
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осуществлена идентификация субъектов, отвечающих в первую 
очередь на отечественных промышленных предприятиях за разви-
тие социально-экономических рычагов обеспечения поливекторного 
развития бизнеса, а также факторов, что наиболее способствуют 
этим процессам, и угроз, что определенным образом их усложняют. 
Полученные результаты должны стать важной информационной 
базой принятия управленческих решений по совершенствованию обе-
спечения поливекторного развития предприятий промышленности 
в  Украине. Перспективы дальнейших исследований в этом направле-
нии должны заключаться в конкретизации отдельных задач, направ-
ленных на более эффективное управление поливекторным развитием 
предприятий с учетом имеющейся информации о его существующем 
состоянии.
Ключевые слова: опрос, поливекторное развитие, промышленное 
предприятие, промышленность, развитие, социально-экономический 
рычаг.
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them in a certain way. The results obtained should become an important 
information base for making management decisions helping to ensure 
polyvector development of industrial enterprises in Ukraine. Prospects 
for further research in this direction should be the specifying of separate 
problems aimed at more efficient management of polyvector enterprise 
development taking into account available information on its current state.
Keywords: survey, polyvector development, industrial enterprise, industry, 
development, socio-economic lever.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практичними за-
вданнями. Перед Україною, як і перед рештою країн Євро-
пи, сьогодні постають нові виклики, що пов’язані, зокрема, 
із покращенням матеріального становища населення, удо-
сконаленням політики зайнятості, зменшенням величини 
державного боргу, підвищенням рівня стабільності націо-
нальної грошової одиниці, покращенням ділової активно-
сті в бізнесі, розвитком інноваційної спрямованості еконо-
міки тощо. Водночас у досягненні цих визначальних цілей 
провідна роль належить саме підприємствам. Позитивні 
перетворення на рівні суб’єктів підприємницької діяльнос-
ті є першочерговою передумовою подальших ефективних 
економічних зрушень на рівні регіонів та держави зага-
лом. У свою чергу, досягти таких перетворень на мікро-
рівні можна багато в чому шляхом використання дієвих 
соціально-економічних важелів забезпечення полівектор-
ного розвитку підприємств. 

Різні соціально-економічні важелі в умовах сьогоден-
ня дають змогу підприємствам успішно вийти із економіч-
ної кризи, адаптувати їхню виробничо-господарську діяль-
ність до умов сучасного ринку, а також підвищити продук-
тивність праці та рівень конкурентоспроможності у надна-
ціональному масштабі. Водночас для удосконалення таких 
важелів і їхнього дієвого використання у напрямку забез-
печення полівекторного розвитку бізнесу слід володіти 
достатньою та повною інформацією щодо реального стану 
застосування цих важелів. Усе вищенаведене свідчить про 
актуальність і практичну спрямованість дослідження за 
цією тематикою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання цієї проблеми, виділен-
ня невирішених раніше частин загальної проблеми, 
котрим присвячується означена стаття. Вивчення те-
орії і  практики свідчить, що проблематика застосування 
різних соціально-економічних важелів для забезпечен-
ня полівекторного розвитку промислових підприємств 
в  Україні розглянута у значній кількості праць вітчизня-
них і зарубіжних науковців, зокрема І. Алєксєєва, Ю. Бе-
режної, Т. Богославець, М. Виклюка, В. Гресика, І. Дрож-
жиної, Г. Зиминої, Ю. Іванова, О. Іваницької, К. Косиць-
кого, А. Костюка, А. Ломейка, В. Орлової, Г. Ползікової, 
Ю. Полонської, Ф. Растегаєва, Л. Севрюкова, М. Фролової, 
Т. Шашкової, Г. Ялового та багатьох інших. У той же час 
вивчення теорії і практики, а також результати власних 
досліджень дають змогу дійти висновку про відсутність 
повного інформаційного масиву щодо існуючого стану 
застосування соціально-економічних важелів для забез-
печення полівекторного розвитку підприємств, особливо 
в Україні. Таким чином, відсутня одна з важливих пере-
думов ідентифікування проблемних моментів у цій сфері, 
а також ухвалення управлінських рішень у напрямку ви-
рішення виявлених проблем. 

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Завданням дослідження є одержання з використанням 
інструментарію первинного дослідження інформації щодо 
стану застосування соціально-економічних важелів для за-
безпечення полівекторного розвитку промислових підпри-
ємств в Україні як інформаційної бази ухвалення управлін-
ських рішень щодо вдосконалення цього процесу.
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Виклад основного матеріалу дослідження з по-
вним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 
Відсутність повного інформаційного масиву щодо існую-
чого стану застосування соціально-економічних важелів 
для забезпечення полівекторного розвитку підприємств 
в Україні обумовлює доцільність і практичну значущість 
використання інструментарію первинного дослідження 
для отримання висновків за аналізованою проблемою. 

З-поміж методів збирання первинної інформації 
(експеримент, опитування, спостереження) для досяг-
нення зазначеної мети було обрано метод опитування, 
який, як відомо, дає змогу дослідити значне різноманіт-
тя економічних проблем. Як, зокрема, визначено у роботі 
Л. А. Мороз та Н. І. Чухрай [6, с. 36], саме опитування є 
найпоширенішим з-поміж усіх методів збирання первин-
ної інформації, до того ж характеризується практичністю 
й універсальністю. Серед інших завдань, що було вирішено 
в результаті проведення цього «польового» дослідження, 
слід виокремити формування календарного плану робіт, 
розроблення форм усієї необхідної документації, обрання 
найбільш доцільного інструменту в межах методу опиту-
вання, ідентифікування величини вибіркової сукупності, 
визначення досліджуваної вибірки, обрання методу вста-
новлення контакту з цільовою аудиторією, а також вибір 
форм опрацювання та представлення одержаних результа-
тів [1; 3; 5; 8; 10]. 

Для формування обсягу вибіркової сукупності було 
обрано принцип малих вибірок, t-розподіл для яких, як за-
значено в роботі [7, с. 57], не потребує апріорного знання 
чи точних оцінок математичного сподівання та дисперсії 
генеральної сукупності, а також не вимагає припущення 
відносних параметрів. У цій же роботі автори зазначають, 
що умовною межею між малою та великою вибіркою є 
число 30 [7, с. 58]. Слід зауважити, що просторовою озна-
кою такої вибіркової сукупності обрано Західний регіон 
України. Таке обмеження просторової ознаки пов’язане із 
можливістю отримання доступу до респондентів. Жодних 
квотних принципів щодо розподілу вибіркової сукупності 
між областями встановлено не було. У свою чергу, цільо-

ва аудиторія об’єктів, що потрапили у вибірку, – це пред-
ставники обох підсистем управління – керуючої і керова-
ної. Доцільність цього пояснюється тим, що як керівники, 
так і підлеглі безпосередньо перебувають під впливом 
соціально-економічних важелів забезпечення полівектор-
ного розвитку суб’єктів господарської діяльності, а також 
формують і впроваджують їх. Через складність опитуван-
ня усіх працівників зазначених промислових підприємств 
було обмежено їхню кількість до 8 працівників із кожно-
го суб’єкта господарювання (за принципом 50х50 у розрізі 
працівників керуючої та керованої підсистем), отже, разом 
опитано 240 осіб.

Інструментом дослідження стану застосування 
соціально-економічних важелів для забезпечення полівек-
торного розвитку промислових підприємств обрано анке-
ту. Вона, як відомо [2; 4; 9], користується найбільшою по-
пулярністю серед усіх альтернативних інструментів у меж-
ах первинних досліджень. Доцільно також наголосити на 
відсутності будь-яких обмежень щодо типів запитань, які 
мають бути відображені в анкеті (відкриті, закриті, спрямо-
вані, уточнюючі, незакінчені фрази тощо). 

Результати проведеного опитування засвідчили, 
що лише 25 % респондентів вважають систему соціально-
економічних важелів забезпечення полівекторного розви-
тку на підприємстві (інвестиційних, інноваційних, кредит-
них, амортизаційних, компетентнісних, монетарних тощо) 
загалом для них зрозумілою (рис. 1), що разом з експер-
тами, які обрали варіант відповіді «швидше так, аніж ні», 
складає 47 %, у той час як протилежної думки притриму-
ється 34 % фахівців. 

На запитання «Чи, на Вашу думку, система соціально-
економічних важелів забезпечення полівекторного розви-
тку (інвестиційних, інноваційних, кредитних, амортиза-
ційних, компетентнісних, монетарних тощо) впливає на 
прибутковість підприємства?» 54 % експертів дали стверд-
ну відповідь (рис. 2). Водночас слід виокремити і  те, що 
жоден із опитаних респондентів не обрав з-поміж варіан-
тів відповідей варіант «однозначно ні», що свідчить про 
розуміння важливості і необхідності використання таких 

Рис. 1. Зрозумілість системи соціально-економічних важелів забезпечення полівекторного розвитку  
загалом працівникам підприємств

Джерело: сформовано авторами
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важелів в управлінській діяльності суб’єктів підприєм-
ницької діяльності. Разом з тим є доволі значною (37 %, або 
89 осіб з 240) частка тих експертів, яким складно дати од-
нозначну відповідь щодо взаємозв’язку системи соціально-
економічних важелів забезпечення полівекторного розви-

тку підприємства із його прибутковістю, що у перспективі 
може спричинити їхню непевність під час ухвалення управ-
лінських рішень на предмет впровадження чи розвитку тих 
чи інших важелів.  

 

Рис. 2. Взаємозв’язок системи соціально-економічних важелів забезпечення полівекторного розвитку  
підприємства із його прибутковістю

Джерело: сформовано авторами
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Під час проведення анкетування розглядалась також 
проблема складності використання за останні три роки 
(включно із роком проведення опитування) на підприєм-
ствах існуючих соціально-економічних важелів забезпе-
чення полівекторного розвитку. Очевидно, що ця тематика 
є актуальною з огляду на численні соціальні, політичні та 
економічні зміни, які відбулися у нашій державі за останні 
роки. Результати засвідчили, що найбільш складно вико-
ристовувати у вітчизняній промисловості фіскальні важелі 
(45 % респондентів обрали з-поміж усіх варіантів варіант 
«однозначно складно»), а також інноваційні (43,75 %), ін-
вестиційні (31,67 %) та кредитні (31,25 %). З урахуванням 
варіанта відповіді «швидше складно, аніж ні» ця різниця 
ще стає більш відчутною: інноваційні важелі обрало 85 % 
респондентів, фіскальні – 81,25 %, інвестиційні – 70,42 % та 
кредитні – 69,17 % (рис. 3). 

У свою чергу, на підставі аналізування рис. 3 можна 
зробити висновок про те, що найбільш легко впроваджу-
вати на вітчизняних підприємствах промисловості амор-
тизаційні, компетентнісні та тарифно-цінові соціально-
економічні важелі забезпечення полівекторного розвитку 
(варіанти «однозначно легко» та «швидше легко, аніж ні» 
обрали відповідно 46,25 %, 28,33 % та 27,5 % опитаних рес-
пондентів). 

Результати анкетування дали змогу дійти висновку 
і про те, що лише 16 % респондентів оцінюють систему 
соціально-економічних важелів забезпечення полівектор-
ного розвитку своїх підприємств як позитивну (рис. 4). Це 
притому, що негативна відповідь на це запитання була на-
ведена 43 % експертів, а ще 41 % зайняли нейтральну по-
зицію. Ця статистика свідчить багато в чому про реальний 
стан не тільки формування і використання таких важелів, а 
й про розвиток промисловості в Україні загалом. 

За результатами проведеного опитування з’ясовано 
і те, що у вітчизняній промисловості соціально-економічні 
важелі забезпечення полівекторного розвитку підприємств 
залежать багато в чому від стану фінансово-економічної 
системи та інших макроекономічних чинників. Так, на за-
питання «Як, на Вашу думку, змінилась дієвість соціально-
економічних важелів забезпечення полівекторного розви-
тку Вашого підприємства під впливом останньої фінансово-
економічної кризи?» 69 % респондентів (167 осіб) відпові-
ли, що або знизилась, або суттєво знизилась (рис. 5). Це 
притому, що позитивно відповіли на це запитання лише 
11 % опитаних. Такі результати свідчать про неготовність 
вітчизняної промисловості адаптуватись до динамічного 
середовища і навіть в умовах кризових явищ завдяки гнуч-
кості, диверсифікованості та іншим параметрам утримува-
ти існуючі ринкові ніші та здобувати нові. 

Рис. 5 дає змогу сформувати висновок і про те, що, 
з одного боку, завдяки інвестиційним, кредитним, фіс-
кальним, інноваційним та іншим важелям забезпечення 
полівекторного розвитку промислові підприємства мають 
змогу мінімізувати наслідки фінансово-економічних криз, 
а з іншого – вище було доведено суттєве погіршення мож-
ливостей у цих сферах. 

Здійснене опитування засвідчило і те, що на вітчиз-
няних промислових підприємствах першочергово відпо-
відальними суб’єктами за розвиток соціально-економічних 
важелів забезпечення полівекторного розвитку бізнесу є 
менеджери інституційного рівня управління (у 40,83 % ви-
падках) та власники (35,00 %), що разом складає 75,83 % 
(рис. 6). У той же час доволі низькою можна вважати частку 
спеціально створених відділів (лише 5 %), основною метою 
яких є якраз робота у напрямку забезпечення такого полі-
векторного розвитку, а це не відповідає досвіду економічно 
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розвинутих країн. Окрім того, лише 8 осіб з опитаних рес-
пондентів (3,33 %) вказали на відсутність чітко визначених 
будь-яких суб’єктів на підприємстві, в обов’язки яких вхо-
дить розвиток соціально-економічних важелів.

Виконане дослідження дає змогу сформувати висно-
вок також про те, що найбільш вагомими чинниками спри-
яння розвитку соціально-економічних важелів на вітчизня-

Рис. 4. Загальна оцінка системи соціально-економічних важелів забезпечення полівекторного розвитку вітчизняних 
промислових підприємств 

Джерело: сформовано авторами
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Рис. 3. Складність використання на вітчизняних промислових підприємствах існуючих соціально-економічних важелів 
забезпечення полівекторного розвитку

Джерело: сформовано авторами
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них промислових підприємствах є сприятлива атмосфера 
(цей варіант відповіді обрало 59,58 % респондентів), макро-
економічна політика (55,83 %), знання, досвід та компетент-
ності працівників (37,08 %), належний рівень мотивування 
(24,58 %) (рис. 7). Таким чином, на думку фахівців, дієвість 
заходів у сфері формування і розвитку таких важелів – це 
поєднання внутрішніх і зовнішніх складових. 
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Рис. 5. Зміна дієвості соціально-економічних важелів забезпечення полівекторного розвитку вітчизняних  
промислових підприємств під впливом останньої фінансово-економічної кризи 

Джерело: сформовано авторами

Рис. 6. Суб’єкти, що першочергово відповідальні на вітчизняних промислових підприємствах за розвиток соціально-
економічних важелів забезпечення полівекторного розвитку бізнесу 

Джерело: сформовано авторами
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Рис. 7. Чинники, що найбільше сприяють на вітчизняних промислових підприємствах розвитку соціально-економічних 
важелів забезпечення полівекторного розвитку
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 Аналізування рис. 7 дає змогу висловити думку і про 
те, що не менш важливим чинником забезпечення полівек-
торного розвитку підприємств є корпоративна культура 
та внутрішньоорганізаційний клімат у колективі (тобто 
йдеться багато в чому про культурологічний аспект), які 
впливають на стабільність персоналу (від якого багато 
в чому залежать знання, досвід і компетентності), рівень 
мотивування, колективну працю тощо. Важливо вказа-
ти і на те, що лише 12 осіб з опитаних респондентів (5 %) 
вказали на важливість сфери діяльності підприємства під 
час розвитку соціально-економічних важелів забезпечен-
ня полівекторного розвитку. Це свідчить про те, що при-
належність суб’єкта господарювання до конкретної галузі 
найменшою мірою впливає на пошук і вдосконалення ме-
ханізмів його розвитку. 

Під час дослідження розглядалась також проблема 
ідентифікування загроз, що найбільш негативно вплива-
ють на розвиток соціально-економічних важелів забезпе-
чення полівекторного розвитку вітчизняних промислових 
підприємств. Встановлено, зокрема, що найбільш вагоми-
ми з-поміж таких загроз є непередбаченість ринку (41,5 % 
відповідей), низький рівень компетентності працівників 
(32,5  %), податкова політика держави (32,5 %) та низький 
рівень корпоративної культури (30,42 %) (рис. 8). Таким 
чином, забезпеченість полівекторного розвитку у промис-
ловості України – це не тільки очікування позитивних для 
бізнесу макроекономічних змін, але вирішення проблем 
у  внутрішньому середовищі, що абсолютно під силу влас-
никам і керівникам усіх рівнів управління. 

Рис. 8. Загрози, що найбільш негативно впливають  на розвиток соціально-економічних важелів забезпечення 
полівекторного розвитку вітчизняних промислових підприємств

Джерело: сформовано авторами
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На підставі аналізування рис. 8 варто виокремити 
і те, що зменшення обсягів реалізації продукції фахівця-
ми не розглядається як пріоритетна загроза негативного 
розвитку соціально-економічних важелів забезпечення 
полівекторного розвитку вітчизняних промислових під-
приємств. Суб’єкти підприємницької діяльності у зовніш-
ньому середовищі все ж більш чутливі до зміни ринкової 
кон’юнктури, фіскальної політики, фінансово-кредитної 
сфери, а також конкуренції.  

Висновки з цього дослідження і перспективи по-
дальших розвідок у цьому напрямку. Таким чином, за 
результатами проведеного дослідження із використанням 
методу опитування діагностовано низку важливих пара-
метрів щодо стану застосування соціально-економічних 
важелів для забезпечення полівекторного розвитку про-
мислових підприємств в Україні, а саме: зрозумілість сис-

теми соціально-економічних важелів забезпечення полі-
векторного розвитку загалом працівникам; взаємозв’язок 
системи соціально-економічних важелів забезпечення 
полівекторного розвитку підприємства із його прибутко-
вістю; складність використання на вітчизняних промис-
лових підприємствах існуючих соціально-економічних 
важелів забезпечення полівекторного розвитку; загальна 
оцінка системи соціально-економічних важелів забезпе-
чення полівекторного розвитку вітчизняних промисло-
вих підприємств; зміна дієвості соціально-економічних 
важелів забезпечення полівекторного розвитку вітчиз-
няних промислових підприємств під впливом останньої 
фінансово-економічної кризи; суб’єкти, що першочергово 
відповідальні на вітчизняних промислових підприємствах 
за розвиток соціально-економічних важелів забезпечення 
полівекторного розвитку бізнесу; чинники, що найбіль-
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ше сприяють на вітчизняних промислових підприємствах 
розвитку соціально-економічних важелів забезпечення 
полівекторного розвитку; загрози, що найбільш негативно 
впливають на розвиток соціально-економічних важелів за-
безпечення полівекторного розвитку вітчизняних промис-
лових підприємств. Одержані результати повинні стати 
важливою інформаційною базою ухвалення управлінських 
рішень щодо вдосконалення забезпечення полівекторного 
розвитку підприємств промисловості в Україні. 

Перспективи подальших досліджень у цьому на-
прямку повинні полягати у конкретизації окремих завдань, 
спрямованих на більш ефективніше управління полівек-
торним розвитком підприємств із урахуванням наявної 
інформації щодо його існуючого стану. 
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