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Мета. Метою статті є дослідження трактування сутності поняття соціа
льно-економічного розвитку підприємства з урахуванням існуючих змін в економіці.

Методика. У процесі дослідження використано методи теоретичного уза
гальнення і порівняння, аналізу і синтезу (для уточнення змісту поняття «соціально- 
економічний розвиток підприємства»), індукції та групування (для уточнення видо
вої класифікації «соціально-економічнийрозвиток»).

Результати. На підставі проведеного дослідження уточнено поняття 
«соціально-економічний розвиток підприємства». На основі запропонованих видових
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ознак подано класифікацію соціально-економічного розвитку підприємства та 
підтверджено динамічність і циклічність руху підприємства внаслідок безперерв
ності дії змін у  зовнішньому й внутрішньому середовищах. Розглянуто логічний 
зв ’язок понять «соціально-економічний розвиток країни» та «соціально-економічний 
розвиток підприємства». З ’ясовано, що соціально-економічний розвиток підприєм
ства має цілєспрямованість, обмеженість у  часі та швидкості, і результативність 
і напряму залежить від стадії економічного розвитку країни.

Наукова новизна. Дістало подальшого розвитку визначення змісту соціально- 
економічного розвитку підприємства, а саме: запропоновано розглядати розвиток 
як динамічну цілеспрямовану діяльність підприємства на основі раціонального вико
ристання ресурсів, покращення якості й удосконалення властивостей продукції, що 
виробляється, для задоволення потеб споживачів і покращення соціальної сфери 
підприємства. Уточнено класифікацію існуючих видів соціально-економічного ро
звитку підприємства.

Практична значимість. Уточнено класифікацію існуючих видів соціально- 
економічного розвитку підприємства. Отримані дефініції спрямовані на покращення 
управління соціально-економічним розвитком підприємств.

Ключові слова: соціально-економічний розвиток, підприємство, зміни, 
соціальні системи, стратегічні цілі, соціальні процеси, ефективність.

Постановка проблеми і її зв’язок з найважливішими науковими та прак
тичними завданнями. Розвиток як філософська категорія виражає процес руху та 
зміни цілісних систем. Розвиток -  це вищий тип руху, при якому відбувається незво- 
ротна, спрямована, закономірна зміна матеріальних та ідеальних об’єктів від одного 
якісного стану до іншого [1, с. 399].

Філософська думка розглядає розвиток як найвищий вид руху, унаслідок якого 
відбувається зміна матерії та уявлення, перехід до іншого якісного стану. Розвиток -  
це не тільки кількісні, але і якісні зміни об’єктів та сукупності функціональних 
зв’язків між окремими елементами об’єктів.

На думку І. Ансоффа, розвиток -  це питання не стільки того, що є, скільки то
го, що може бути зроблене з тим, що є [2, с. 44].

Соціально-економічний розвиток на макрорівні -  це процес безупинної зміни 
матеріального базису виробництва а також усієї сукупності різноманітних відносин 
між економічними суб’єктами, соціальними групами населення [3, с. 81].

Соціально-економічний розвиток на мікрорівні є важливою передумовою ефе
ктивності функціонування вітчизняних підприємств, суттєвою перевагою в конкуре
нтній боротьбі та запорукою успіху, а ринкове середовище його функціонування є 
відображенням стану й динаміки економічних і соціальних процесів [4, с. 67].

Сучасний стан української економіки не дає змоги уявити подальше існування 
економіки України окремо від соціального розвитку.

Теоретичні аспекти соціально-економічного розвитку вивчались багатьма вче
ними (І. Ансофф, Д. Дж. Тис, Г. Пизано, Л. Д. Забродська, І. В. Тюха, М. І. Долішній 
та С. І. Злупко, Я. Д. Качмарик, В. А. Верба, В. С. Катькало, О. В. Кот, Г. Б. Клейнер,
О. Г. Малярчук), однак погляди на питання щодо сутності соціально-економічного 
розвитку саме підприємства неоднозначні [1-9]. Різні вчені розглядають окремі сторо
ни соціально-економічного розвитку, але комплексне визначення соціально- 
економічному розвитку підприємства як явища потребує уточнення.

Так, на думку В. А. Верби, розвиток компанї -  це безперервний процес, який 
перебуває під впливом низки чинників [5, с. 397].
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Р. В. Севастьянов, І. О. Родіонова трактують соціально-економічний ріст як 
здатність швидкого реагування та протидії внутрішнім і зовнішнім факторам змін 
для забезпечення довгострокового функціонування й отримання соціального, еконо
мічного та екологічного ефектів [6, с. 68-69].

Я. Д. Качмарик стверджує, що соціально-економічний розвиток являє собою 
цілісну сукупність взаємопов’язаних та взаємодіючих соціальних і економічних 
інститутів (суб’єктів) і відносин з приводу розподілу й споживання матеріальних і 
нематеріальних ресурсів, виробництва, розподілу, обміну та споживання товарів і 
послуг [7, с. 165].

Л. Д. Забродська вважає, що «розвиток можна розглядати як рух від простого 
до складного та ефективного». Як бачимо, більшість учених схиляються до визна
чення сутності розвитку як зміни та руху в певному напрямку [4, с. 116].

На нашу думку, говороти про соціально-економічний розвиток підприємства 
не можна без оцінки динаміки ефективності використання всієї сукупності ресурсів 
підприємства.

Метою статті є дослідження трактування сутності поняття соціально - 
економічного розвитку підприємства з урахуванням існуючих в економіці змін.

Виклад основного матеріалу досліджень. Підприємство, як окрема ланка у 
ланцюжку фінансово-господарських зв’язків, в основу свого ефективного господарю
вання ставить задоволення споживачів та підтвердження сподівань працівників і влас
ників підприємства щодо залучення прибутку на основі ефективної діяльності та реа
лізації принципів соціального захисту.

Одним з найважливіших тверджень теорії фірми є її статичність. Виробничі 
функції підприємства постійно відтворюються в кожному виробничому циклі, і це 
є безперечним підтвердженням відносності статичності підприємства.

Кожне підприємство -  це в певному розумінні відокремлений об’єкт, якому 
притаманна відносна незалежність: виробнича, юридична, майнова, організаційна 
самостійність. Підприємство реалізує свої функції через взаємодію зі значною кіль
кістю економічних і соціальних суб’єктів і таким чином формує своє середовище. 
Також дії підприємства можна розглядати, як окрему соціально-економічну систему. 
А як відомо, динаміка соціально-економічних систем має циклічний характер, і 
більш досконалий стан системи при інволюції (як варіант революції) змінюється 
менш досконалим, щоб у процесі подальшого еволюційного руху стати знов більш 
досконалим [9, с. 40].

Послідовність переходів соціально-економічної системи підприємства з одного 
стану в інший від початку своєї діяльності до закінчення існування має певні особ
ливості для кожного окремого підприємства. Але є спільне для розвитку всіх без ви
нятку підприємств: їхній розвиток має цілеспрямованість, обмеженість у часі та 
швидкості і результативність. На рисунку 1 представлено рух підприємства в процесі 
розвитку.

Розвиток підприємства є незворотним процесом, який забезпечує спонтанні або 
керовані зміни. Незворотність кожного конкретного економічного стану підприємст
ва забеспечується неможливістю повного дублювання складу, якості, кількості і си
ли впливу факторів, які його визначили.

Підприємство розглядається як суб’єкт і територіально обмежена одиниця, що 
діє на ринку товарів та послуг і виконує роботу для задоволення зовнішніх спожива
чів, вільно користується своїм майном та прибутком від своєї діяльності.

Підприємство, з одного боку, є відносно незалежним суб’єктом стосовно това
рного, юридичного, інстиціонального, соціального й географічного простору. З ін
шого боку, функціонування підприємства залежить від дій і прийняття рішень певної
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кількості внутрішніх та зовнішніх соціальних і економічних суб’єктів, які мають 
власні інтереси, сферу діяльності та відповідальність [10, с. 38].

Рисунок 1. Безперервний рух соціально-економічної системи підприємства

Слід також розуміти, що соціально-економічний розвиток підприємства ві
дображає кореляційну залежність між рівнем економічного розвитку й вирішенням 
соціальних проблем країни та її господарюючих суб’єктів. Таким чином, поняття 
«соціально-економічний розвиток» охоплює процес трансформації відносин між 
економічними суб’єктами і соціальними групами населення.

Соціально-економічний розвиток -  складний суперечливий процес, у якому 
взаємодіють позитивні й негативні фактори. Рушійною основою розвитку є його 
соціально-економічний потенціал, який розглядається як сукупність властивостей 
досліджуваного об’єкта, що є динамічною системою та результатом високоефекти
вної, компетентної й успішної діяльності підприємства, спрямованої на отримання 
соціального, економічного, екологічного ефектів.

Для забезпечення безперервного процесу економічного розвитку кожне під
приємство повинне прагнути до раціонального використання ресурсів, поліпшення 
якості продукції, задоволення соціальних потреб своїх працівників і населення регіо
ну, на який воно функціонує, і, нарешті, підвищення прибутковості виробництва 
[11, с. 270].

З огляду на вище наведене ми можемо запропонувати визначення соціально- 
економічному розвитку підприємства як динамічної цілеспрямованої діяльності 
підприємства на основі раціонального використання ресурсів, покращення якості
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властивостей продукта своєї діяльності для задоволення потеб споживачів і покра
щення соціальної сфери підприємства.

Дослідження сутності соціально-економічного розвитку неможливе без стру- 
ктурування його складових та створення видової класифікації цього поняття.

І. В. Тюха розглядає соціально-економічний розвиток підприємства у черзі 
змін в економічній сфері й називає такі його складники:

-  економічне зростання, що характеризується розширенням масштабів діяльно
сті (нарощення обсягів виробництва та реалізації продукції, розширення частки рин
ку, підвищення рівня доходів підприємства тощо);

-  структурні зрушення -  це зміни, пов’язані з переходом до новітніх прогреси
вних технологій використанням ресурсів, що сприяє покращенню кінцевих результа
тів діяльності підприємства;

-  оновлення асортименту продукції й послуг;
-  впровадження інноваційних технологій в управлінні;
-  нарощення фізичного обсягу капіталу підприємства;
-  задоволення потреб споживачів [12].
Ми зробили спробу висунути схожу, але змінену, більш компактну класифіка

цію соціально-економічного розвитку підприємства. Ця класифікація представлена 
на рисунку 2.

Соціальні складові соціально-економічного розвитку підприємства такі: пок
ращення соціально-психологічних умов функціонування, покращення корпоративної 
культури, забезпечення умов професійного розвитку, зростання рівня освіти та про
фесійної підготовки кадрів і т. ін.

Економічний бік соціально-економічного розвитку, як правило, оцінюють за 
допомогою коефіцієнтів й абсолютних величин, що відображають ефективність дія
льності підприємства. Для оцінки соціальної складової більш прийнятними є якісні 
показники, що зумовлене специфічністю об’єктів оцінки [12].

Соціально-економічний розвиток підприємства залежить від економічного зро
стання, яке викликає якісні зміни в економіці, сприяє її загальному розвитку та роз
витку людського капіталу, корпоративної культури.

Висновки. Таким чином, вивчення спеціальної літератури з проблем соціаль
но-економічного розвитку підприємств підводить до висновку про відсутність єд
ності поглядів на сутність і зміст, на види соціально-економічного розвитку підп
риємства. Специфіка та різні умови діяльності підприємств дають змогу виявити 
найбільш суттєві ознаки соціально-економічного розвитку, його безперервність і 
можливість повернення до вихідної точки в динаміці. Тому об’єктивною необхід
ністю є подальше вивчення соціально-економічного розвитку підприємства на за
садах його циклічного руху.

Перспективами подальших досліджень у цьому напрямку є уточнення сут
ності та класифікації соціально-економічного розвитку підприємства, що забезпе
чить обґрунтування моделі соціального розвитку підприємства з урахуванням циклі
чності й масштабу діяльності підприємства.
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Цель. Целью статьи является исследование трактования сущности понятия 
социально-жономического развития предприятия с учетом существующих измене- 
ний в жономике.

Методика. В процессе исследования использованьї методи теоретического 
обобщения и сравнения, анализа и синтеза (для уточнения содержания понятия 
«социально-жономическое развитие предприятия»), индукции и группировок (для 
уточнения видовой классификации «социально-жономическое развитие»).

Результати. На основе проведенного исследования уточнено понятие «социа- 
льно-жономическое развитие предприятия». На основе предложенних видових ха
рактеристик предложена классификация социально-жономического развития пред
приятия и подтверждени динамичность и цикличность движения предприятия 
вследствие беспреривности действия изменений во внешней и внутренней средах. 
Рассмотрена логическая взаимосвязь понятий «социально-жономическое развитие 
страни» и «социально-жономическое развитие предприятия». Установлено, что 
социально-жономическое развитие предприятия имеет целенаправленность, огра- 
ниченность во времени и скорости, результативность и направление, зависит от 
стадии жономического развития страни.

Научная новизна. Получило дальнейшее развитие определение содержания со- 
циально-жономического развития предприятия, а именно: предложено рассматри- 
вать развитие как динамическую целенаправленную деятельность предприятия на 
основе рационального использования ресурсов, улучшения качества и усовершенство- 
вания свойств продукции, которая производится с целью удовлетворения потребно- 
стей потребителей и улучшения социальной сфери предприятия. Уточнена класси
фикация существующих видов социально-жономического развития предприятия.
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Практическая значимость. Уточнена классификация существующих видов 
социально-жономического развития предприятия. Полученние дефиниции направ- 
лени наулучшение управления социально-жономическимразвитием предприятия.

Ключевие слова: социально-жономическое развитие, предприятие, перемени, 
социальние системи, стратегические цели, социальние процесси, ^ффективность.

ОЦесііуе. Тке агіісіе аітей іо зіийу іке іпіегргеіаііоп о / іке сопсері соге о / зосіо- 
есопотіс йеуеіортепі о / іке епіегргізе іакіпд іпіо сопзійегаііоп скапдез ехізііпд іп іке 
есопоту.

Меїкой$. Бигіпд іке гезеагск іі маз изей іке /оііоміпд теікойз: іке теікойз о / 
ікеогеіісаі депегаіігаііоп апй сотрагізоп, апаіузіз апй зупікезіз (іо сіагі/у іке теапіпд 
о / «зосіаї апй есопотіс йеVе^ортепі о / іке сотрапу»), іпйисііоп апй сіизіегіпд (іо сіагі- 
/у  іке сіаззі/ісаііоп о/іке зресіез' зосіаі апй есопотіс йеуеіортепі»).

КехиШ. Тке сопсері о / «зосіо-есопотіс йеVе^ортепі о / іке епіегргізе» маз йеіег- 
тіпей Ьазей оп іке гезеагск йопе. Вазей оп іке зрес/іс /еаіигез о / іке ргорозей сіаззі/і
саііоп о / «епіегргізе зосіо-есопотіс йеVе^ортепі» апй соп/ігтей іке йупатіс апй сусіі- 
саі тоуетепі о / іке ріапі Ьу іке сопііпиііу о / асііоп скапдез іп іке ехіегпаі апй іпіегпаі 
епуігоптепі. Тке іодісаі ііпк Ьеімееп іке 'есопотіс йеуеіортепі' апй іке 'зосіо-есопотіс 
йеVе^ортепі о/іке епіегргізе» маз зкомп. Іі із зкомп ікаі зосіо-есопотіс йеуеіортепі о / 
іке епіегргізе із скагасіегігей Ьу ригрозе/иіпезз, із іітііей іп ііте апй зреей апй е//ес- 
ііуепезз апй йерепйз оп іке зіаде о/есопотіс йеуеіортепі.

8сіепіі/іс погеїіу. Тке сопіепі о / зосіо-есопотіс йеуеіортепі о / епіегргізез ге- 
сеіуей/игікег йеуеіортепі, патеіу, іі маз ргорозей іо сопзійег йеуеіортепі аз а йупат
іс ригрозе/иі асііуііу оп іке Ьазіз о / гаііопаі изе о / гезоигсез, ітргоуіпд ^иа^ііу апй іке 
ргорегііез о/ргойисіз, тайе міік іке аіт о / заііз/уіпд сизіотегз’ пеейз апй тр^оVІпд 
епіегргізе зосіаі зркеге. Тке сіаззі/ісаііоп о / іке ехізііпд іурез о / зосіо-есопотіс йеуеі
ортепі о / іке епіегргізе маз йопе.

Ргасіісаї яідпі/ісапсе. Тке сіаззі/ісаііоп о / іке ехізііпд іурез о / зосіо-есопотіс йе
уеіортепі о / іке епіегргізе маз зресі/іей. Тке гезиіііпд йе/іпіііоп аітей аі ітргоуіпд іке 
тападетепі о/зосіо-есопотіс йеуеіортепі о/епіегргізез.

Кеу могйя: зосіо-есопотіс йеуеіортепі, сотрапу, скапдез, зосіаі зузіетз, зігаіе- 
діс аітз, зосіаі ргосеззез, е//ісіепсу.

30 I88N 2079-4819, ВІСНИК ДонНУЕТ №1 (62) 2015


