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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Проаналізовано різноманітні визначення поняття «розвиток підприємства». Розглянуто якісні харак-

теристики «розвиток» і «зростання», «стійкий» та «сталий» розвиток. На підставі проведених досліджень 

дано означення поняттю «розвиток підприємства». Встановлено зовнішні та внутрішні фактори, які вплива-

ють на розвиток. Визначено ключову роль управління розвитком підприємства. Запропоновано розглядати 

процес управління соціально-економічним розвитком підприємства як послідовність означених етапів: оціню-

вання конкурентного статусу підприємства; вибір напрямів соціально-економічного розвитку; планування роз-

витку і регулювання процесу соціально-економічного розвитку. Аргументовано пріоритетність застосування 

індикативного планування в процесі управління розвитком підприємств.  

Ключові слова: розвиток підприємства, управління соціально-економічним розвитком, ефективність ді-

яльності підприємств, індикативне планування.  

 

Постановка проблеми. Розвиток світової 

економіки супроводжується виникненням нових 

причинно-наслідкових зв’язків, які формують 

умови і визначають особливості функціонування 

суб’єктів господарювання у складному і зміню-

ваному конкурентному середовищі, що вимагає 

пошуку нових ефективних засобів підвищення 

конкурентоспроможності як основи соціально-

економічного розвитку підприємств. 

Планування соціально-економічного роз-

витку підприємств в динамічних умовах струк-

турно-організаційних трансформацій національ-

ної економіки, активізації інвестиційно-

інноваційної діяльності вітчизняних підприємств 

є актуальною, складною і багатогранною про-

блемою, для ефективного вирішення якої слід 

використовувати дієві засоби економічного оці-

нювання доцільності, результативності і ризиків 

соціально-економічних перетворень, а також ві-

дповідні засоби планування, до числа яких слід 

віднести індикативне планування як сукупність 

процедур встановлення і забезпечення досягнен-

ня загальнонаціональних пріоритетів шляхом 

узгодження (координування) інтересів і діяльно-

сті державних та недержавних органів управлін-

ня, а також суб’єктів господарювання як рівноп-

равних учасників процесу управління економі-

кою, які поєднують державне регулювання з ри-

нковим саморегулюванням та ґрунтуються на 

збалансованій системі показників (індикаторів) 

соціально-економічного розвитку країни, регіо-

ну, галузі, підприємств і організацій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблеми стратегічного управління та плану-

вання розвитку суб’єктів господарювання актив-

но досліджувалися і достатньо повно описані у 
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працях таких вітчизняних і зарубіжних науков-

ців, як І. Ансофф, М. Портер, А. Воронкова, 

І. Джаін, І. Рєпіна, О. Федонін, О. Раєвнєва, 

О. Балацький. У той же час теоретичні засади 

поняття розвитку підприємств залишаються не-

достатньо опрацьованими попри прискіпливу 

увагу до цієї проблеми низки науковців.  

Формулювання цілей статті. На підставі 

аналізу теоретичних досліджень і публікацій що-

до тлумачення поняття розвитку підприємства 

окреслимо невирішені або дискусійні частини 

загальної проблеми, а саме – запропонуємо пос-

лідовність процесу управління соціально-

економічним розвитком підприємства, розгляне-

мо можливість застосування індикативного пла-

нування в процесі управління розвитком підпри-

ємств. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Розвиток підприємства визначають як незво-

ротну, спрямовану і закономірну зміну системи 

на підставі реалізації властивих їй механізмів 

самоорганізації. Незворотність змін означає не-

від’ємність темпів приросту основних соціально-

економічних показників. Спрямованість змін 

означає підпорядкованість локальних цілей дося-

гненню місії підприємства. Закономірність змін 

означає їх відповідність причинно-наслідковим 

зв’язкам, тобто здатність системи на адекватну 

реакцію щодо зміни зовнішнього середовища. 

Соціально-економічний розвиток, на відміну від 

економічного зростання, означає досягнення як 

економічних, так і соціальних індикаторів розви-

тку підприємства.  

Розвиток системи характеризує її здатність 

до трансформації при збереженні відносної стій-

кості і протидії змінам. Рушійною основою роз-

витку підприємства є його потенціал як сукуп-

ність властивостей досліджуваного об’єкта, що 

створюють можливість виконання відповідної 

роботи.  
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Для оцінювання розвитку підприємства 

використовують такі якісні характеристики, як 

«стійкий» і «сталий» розвиток.  

Сталий розвиток (постійний, стабільний) 

характеризує здатність системи підтримувати 

певні темпи руху, натомість стійкий розвиток 

підприємства можна тлумачити як його здатність 

утримувати рівновагу при зовнішніх збуреннях 

[1, 499, 506].  

Стійкий розвиток підприємства є цілес-

прямованим рухом (переміщенням) із почат-

кового стану до стану, визначеного сукупніс-

тю індикаторів, з урахуванням зовнішніх об-

межень і потенціалу підприємства. Стійкий 

розвиток при цьому можна тлумачити як пос-

тупальний, збалансований і гармонійний 

(пропорційний) розвиток, за якого знижують-

ся ризики майбутньої діяльності підприємст-

ва. Таке розуміння стійкого розвитку підпри-

ємства цілком відповідає загальній концепції, 

за якою стійким вважають розвиток, який за-

безпечує на належному рівні теперішні потре-

би без загрози для прийдешніх поколінь. 

Щодо процесу розвитку підприємства, то 

його слід відрізняти від процесу зростання. Еко-

номічне зростання будемо тлумачити як процес 

розширення масштабів виробництва без змін 

(поліпшення) показників його ефективності. У 

той же час розвиток підприємства безпосередньо 

пов’язаний із підвищенням ефективності вироб-

ничо-господарської діяльності підприємства, а 

також із досягненням значень показників, з до-

помогою яких відображають економічні та соці-

альні цілі підприємства. 

Розвиток підприємств відбувається нерів-

номірно. За концепцією життєвого циклу, яка 

розроблена І. Ансоффом [2], періоди стабільнос-

ті (стійкого стану) змінюються періодами транс-

формації (перехідного стану). Оскільки періоди 

стабільності триваліші, ніж періоди перетворень, 

то підприємство можна розглядати як відносно 

стійку цілісну економічну систему, розвиток якої 

відбувається еволюційно, а періоди трансформа-

ції виникають періодично і потребують окремого 

розгляду. Слід зазначити, що на розвиток підп-

риємств істотно впливають трансформаційні 

процеси, які відбуваються на макроекономічно-

му рівні. 

На підставі проведених досліджень нами 

визначено, що до чинників зовнішнього середо-

вища, які впливають на соціально-економічний 

розвиток підприємства, слід віднести такі: соціа-

льно-політичні; законодавчі; економічні; ринко-

ві; науково-технічні; екологічні; демографічні; 

культурно-освітні; регіональні. До числа найіс-

тотніших груп внутрішніх факторів впливу на 

розвиток підприємства за методологією BSC 

пропонуємо віднести «продукцію», «ресурси», 

«процеси», «нематеріальні активи». 

Розвиток підприємства не може відбувати-

ся самостійно, він залежить від якості системи 

управління, в якій суб’єкт здійснює вплив на 

об’єкт із метою вирішення тактичних, оператив-

них і стратегічних завдань задля отримання при-

бутку та переходу на більш високу стадію жит-

тєвого циклу. 

Управління розвитком підприємства деякі 

автори розглядають як «…процес або підтримки 

підприємства у плановому розвитку, або штучної 

зміни еволюційного вектора розвитку для досяг-

нення мети  існування системи – формування 

адекватного умовам, що стохастично змінюють-

ся, рівня конкурентоспроможності і забезпечення 

тривалої присутності підприємства в економіч-

ному просторі національної або світової еконо-

міки [3, 106]. 

О. В. Раєвнєва розуміє управління розвит-

ком як процес «…усунення протиріч, що вини-

кають на двох рівнях – між генетичною схильні-

стю підприємства до розвитку й орієнтирами 

розвитку та між сформованою моделлю розвитку 

підприємства і стохастичними флуктуаціями зо-

внішнього або внутрішнього середовища, що або 

змінюють уявлення про образ майбутнього роз-

витку, або провокують несподівану зміну стадії 

чи фази циклу розвитку підприємства»  

[4, 213–216]. 

Про розвиток підприємства можна ствер-

джувати тоді, коли внаслідок поліпшення вироб-

ничих або бізнес-процесів чи управління ними 

підвищується ефективність діяльності підприєм-

ства в поточному періоді часу порівняно з базо-

вим. 

Процес управління розвитком підприємст-

ва, на наш погляд, повинен охоплювати етапи 

оцінювання конкурентного статусу підприємст-

ва; вибір напрямів соціально-економічного роз-

витку; планування розвитку і регулювання про-

цесу соціально-економічного розвитку (рис. 1). 

На першому етапі встановлюється фаза 

життєвого циклу підприємства (зародження, ста-

новлення, зростання, рання зрілість, зрілість, 

старіння). Показником оцінювання фази життє-

вого циклу підприємства може служити конку-

рентний статус, який характеризується конкуре-

нтною позицією, конкурентоспроможністю і 

конкурентною стійкістю підприємства. Засоби 

оцінювання конкурентного статусу підприємст-

ва, які спираються на дискримінантні та нейрон-

ні моделі, дають змогу отримати комплексні кі-

лькісно-якісні оцінки конкурентної позиції підп-

риємств, їх конкурентоспроможності, а також 

конкурентної стійкості. Існує й низка інших ме-

тодів оцінювання конкурентного статусу підпри-

ємства, до числа яких слід віднести методи фі-

нансового аналізу, методи теорії нечітких мно-

жин, економіко-статистичні методи, методи сис-

темного аналізу тощо. 
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1. 

Оцінювання конкурентного 

статусу і потенціалу розвитку 

підприємства 

2. 

Вибір напрямів соціально-

економічного розвитку 

3. 

Планування соціально-

економічного розвитку 

4. 

Відстеження рівнів індикаторів і 

регулювання процесу соціально-

економічного розвитку 

Моніторинг показників внутрішнього і 

зовнішнього середовища. 

Прийняття рішення щодо необхідності чи 

недоцільності втручання у процес 

Індикативне за змістом планування  

з використанням балансових, 

оптимізаційних, економіко-статистичних 

та інших засобів 

Розроблення стратегічних напрямів 

розвитку стосовно видів діяльності, 

бізнес-процесів, продукції, споживачів, 

персоналу тощо 

З використанням методів фінансових 

коефіцієнтів, дискримінантних моделей, 

регресійних моделей, ACOV-моделей, 

нейронної мережі, методів теорії 

нечітких множин тощо 

 

 

Рис. 1. Процес управління соціально-економічним розвитком підприємства* 
 

* Власна розробка автора 

 
За методами економіко-статистичного 

моделювання конкурентний статус підприємст-

ва, а також можливості його соціально-

економічного розвитку оцінюють на підставі 

відповідної дискримінантної функції чи регре-

сійної моделі фінансового стану як основи роз-

витку суб’єкта господарювання. Як факторні 

ознаки розглядають фінансові коефіцієнти, роз-

рахунок яких спирається на дані фінансової зві-

тності підприємства. Граничною негативною 

оцінкою фінансового стану підприємства є мо-

жливість його банкрутства. Ступінь ризику бан-

крутства як дзеркального відображення можли-

вості успішного розвитку підприємства оціню-

ють за допомоги низки розроблених іноземних 

та вітчизняних моделей [5].  

Вибір напрямів соціально-економічного 

розвитку підприємства може стосуватися бізнес-

процесів (технічна, технологічна диверсифіка-

ція), продукції (спеціалізація, товарна диверси-

фікація), споживачів (диверсифікація ринків збу-

ту), персоналу (розвиток людського капіталу). 

Особливої уваги заслуговує вибір (зміна) виду 

діяльності, оскільки диверсифікація видів діяль-

ності, як правило, супроводжується синергійним 

ефектом. 

Диверсифікованість діяльності підприємс-

тва оцінюють з допомогою показника кількості 

напрямів діяльності в портфелі підприємства, 

показників Херфіндаля або Р. Румельта [6]. За 

значенням показника Р. Румельта, який розрахо-

вують з урахуванням показників спеціалізації, 

рівня централізації, рівня взаємозв’язків і рівня 

вертикальної інтеграції, підприємства відносять 

до семи категорій: з єдиним напрямом діяльнос-

ті; вертикально інтегроване; з домінуючим і 

примусовими побічними напрямами діяльності; з 

домінуючим та з необ’єднаними побічними на-

прямами діяльності; з об’єднаними примусовими 

напрямами діяльності; з об’єднаними послідов-

ними напрямами діяльності; з необ’єднаними 

напрямами діяльності. 

На третьому етапі здійснюють планування 

соціально-економічного розвитку підприємства з 

урахуванням обраних видів економічної діяльності 

і напрямів удосконалення бізнес-процесів, продук-

ції, розвитку персоналу, диверсифікації ринків збу-

ту. Це завдання є складним і багатоваріантним. До 

числа найуживаніших методів планування, які ви-

користовують для вирішення подібних завдань, 

слід віднести балансові методи, оптимізаційні ме-

тоди, методи економіко-статистичного моделю-

вання, індикативне планування. 

Індикативне планування розглядають як 

складову частину системи державного регулю-

вання на всіх рівнях управління, а індикативні 

плани – як організаційно-економічний інстру-

мент трансформації прогнозів, цільових програм, 
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концепцій розвитку тощо, як систему соціально-

економічних індикаторів, а також як засіб коор-

динації управлінських дій на шляху досягнення 

встановлених цілей [7]. 

Індикативне планування може слугувати 

високоефективним засобом державного макрое-

кономічного регулювання. Формування системи 

взаємопов’язаних і взаємоузгоджених індикати-

вних планів, які б пронизували всі рівні управ-

ління (від рівня національної економіки до рівня 

суб’єкта господарювання), дасть змогу створити 

і ефективно відобразити цілісну концептуальну 

модель соціально-економічного розвитку країни 

на основі сукупності державних цільових про-

грам, прогнозів розвитку економіки, системи 

економічних регуляторів, установлених пріори-

тетних напрямів інвестиційно-інноваційного ро-

звитку економіки [8, 163]. 

Стрижнем індикативного планування є уз-

годжена взаємодія центральних, регіональних 

органів державного регулювання та суб’єктів 

господарювання. 

Важелями економічного впливу на розви-

ток економіки з боку органів державного регу-

лювання слугують податкова система, квоти, 

дотації, ліцензії, тарифи, облікова ставка, норми 

амортизаційних відрахувань тощо. 

Індикативне планування на підприємст-

ві охоплює процеси формування стратегічних, 

поточних і оперативних планів. У стратегіч-

ному плані через сукупність індикаторів роз-

витку підприємства (соціальних, економічних, 

виробничих) відображають головну мету (мі-

сію) з урахуванням мінливості довкілля і вну-

трішнього середовища. Індикатори поточного 

плану націлюють підприємство на ефективне 

функціонування шляхом виготовлення конку-

рентоспроможної продукції, її вчасного онов-

лення, рівно  як і технології виробництва. 

Оперативні плани мають за мету оптимальне 

використання внутрішніх ресурсів (основних 

засобів, сировини і матеріалів, енергетичних, 

інформаційних, фінансових і трудових ресур-

сів). Одночасно в оперативних планах відо-

бражають коригувальні (регуляційні) дії сис-

теми менеджменту підприємства, які викли-

кані змінами внутрішнього чи зовнішнього 

середовища, зокрема, кон’юнктури товарного 

ринку, інвестиційного клімату, видів і джерел 

ресурсного забезпечення, податкової системи, 

якості життя населення тощо [9]. 

До основних принципів розроблення сис-

теми індикативного планування слід віднести 

такі: комплексність формування планів з узго-

дженням інтересів усіх суб’єктів господарюван-

ня, наукову обґрунтованість планових рішень, 

спрямованість планів на досягнення головної 

мети та вирішення пріоритетних завдань соціа-

льно-економічного розвитку, безперервність, 

системність і гнучкість планування. 

Сукупність організаційно-економічних рі-

шень та управлінських дій, які спрямовані на здійс-

нення завдань, установлених індикативними плана-

ми щодо досягнення місії підприємства, можна тлу-

мачити як стратегію його соціально-економічного 

розвитку, реалізація якої вирішально залежить від 

потенціалу суб’єкта господарювання. 

Розроблення стратегії розвитку підприємс-

тва є ітераційним процесом формування розподі-

леної в часі системи цілей і напрямів розвитку 

підприємства з урахуванням наявних і можливих 

для залучення ресурсів. Стратегія підприємства 

базується на дослідженні тенденцій зміни 

кон’юнктури ринку і конкурентного середовища, 

формуванні оптимального товарного асортимен-

ту і ефективної товарної політики, раціонально-

му розподілі обмежених ресурсів між видами і 

напрямами діяльності тощо [10, 177-181]. 

Моніторинг показників виробничо-

господарської діяльності підприємства, а також 

зовнішнього середовища (етап 4) дає змогу 

приймати обґрунтовані рішення щодо регулю-

вання процесу соціально-економічного розвитку 

підприємства. Ефективність управлінських рі-

шень при цьому істотно залежить від дієвості 

системи менеджменту підприємства та доскона-

лості інформаційних технологій, які використо-

вує підприємство [11]. 

Інформацію (інформаційні продукти) роз-

глядають як дійовий засіб впливу на розвиток 

підприємства через виконання соціальних і еко-

номічних функцій. Оперативне і системне упо-

рядкування інформації та її цільове використан-

ня є передумовою ефективного управління роз-

витком підприємства.  

Стосовно впливу науково-технічного про-

гресу на розвиток підприємства варто відзначити 

особливу роль нових знань як важливого чинни-

ка досягнення поставленої мети щодо економіч-

ного розвитку підприємства. Нові знання ведуть 

до поліпшення якісних характеристик упрова-

джених у виробництво продуктів, сприяють роз-

робленню нової конкурентоспроможної продук-

ції, удосконаленню виробничих та інформацій-

них технологічних процесів, упровадженню ефе-

ктивних методів менеджменту, що безпосеред-

ньо позначається на цільових показниках ефек-

тивності виробничо-господарської діяльності – 

прибутку, обсягах доходу, витратах на виробни-

цтво і збуті продукції тощо. 

Неодмінною умовою успішної діяльності 

підприємств є постійна їх трансформація, потен-

ціал якої залежить від сукупності вільних на фік-

сований момент часу ресурсів, а доцільність і 

результативність змін у межах трансформацій-

них процесів визначаються рівнем економічного 

ризику, що супроводжує ці процеси. 

Висновки і перспективи подальших дос-

ліджень. Головною метою стратегії розвитку 

держави як цілісного соціально-економічного 
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утворення є забезпечення високого рівня добро-

буту і якості життя теперішнього і майбутнього 

поколінь населення, розвиток людського та соці-

ального потенціалу, а запорукою її досягнення – 

соціально-економічний розвиток підприємств з 

урахуванням балансу інтересів споживачів, пер-

соналу і акціонерів та необхідності створення і 

підтримки в суспільстві соціальної гармонії. 

Соціально-економічний розвиток підпри-

ємств слід розглядати як незворотну, цілеспря-

мовану і закономірну зміну стану суб’єктів гос-

подарювання з урахуванням сукупності внутрі-

шніх індикаторів, зовнішніх обмежень і потенці-

алу їх розвитку. 

На підставі проведених досліджень нами 

запропоновано означення поняття «розвиток пі-

дприємства» та визначено зовнішні та внутрішні 

фактори, які впливають на розвиток. Встановле-

но ключову роль управління розвитком підпри-

ємства та проаналізовано процес управління со-

ціально-економічним розвитком підприємства, 

аргументовано пріоритетність застосування ін-

дикативного планування в процесі управління 

розвитком підприємств. 

Подальші розвідки повинні стосуватися 

розроблення методики обґрунтування вибору 

напрямів соціально-економічного розвитку підп-

риємств; формулювання концепції індикативного 

планування соціально-економічного розвитку 

підприємства та вимог до його моделювання. 

Проведення таких досліджень дасть змогу 

створити передумови для підвищення якості та 

обґрунтованості програм розвитку суб’єктів гос-

подарювання.  
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