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СУТНІСНО-ЗМІСТОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСІВ 
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ

На основі дослідження загальносистемних характеристик і позиціювання по-
няття «розвиток» у системі загальнонаукових та економічних категорій сформовано 
системне розуміння й уточнено визначення «розвиток підприємства» як складного со-
ціально-економічного явища. Для управління розвитком підприємства запропоновано 
класифікацію його видових проявів, яка має універсальний характер і може викорис-
товуватися в управлінні соціально-економічними системами різних рівнів.

Розвиток підприємства, класифікація процесів розвитку підприємства, 
управління розвитком підприємства

Сучасний етап розвитку економічної наукової думки характеризується 
переосмисленням традиційних підходів і методик управління соціально-еконо-
мічними системами різних рівнів. Якщо в недалекому минулому вимірювання 
досягнень підприємств здійснювалося за допомогою таких методів управління 
розвитком господарюючих суб’єктів, які базувалися на управлінні фінансови-
ми показниками діяльності, то сьогодні реалії сучасного ведення бізнесу вима-
гають переосмислення основних факторів економічного розвитку. Існує думка, 
що на зміну старій парадигмі «спочатку збереження, потім розвиток» прийшла 
нова — «збереження через розвиток», оскільки постійно займатися самозбе-
реженням, не звертаючи увагу на навколишнє середовище, і покладатися на 
власне суб’єктивне сприйняття, може відбутися саморуйнування соціально-
економічної системи [9]. 

Багато проблем теоретичного та прикладного характеру заважає ефек-
тивному й якісному розвитку підприємств. Необхідність удосконалення дов-
гострокових механізмів управління підприємствами зумовлена глибинними 
структурними перетвореннями в світових економічних відносинах, які прояв-
ляються в усіх сферах суспільного життя, як-от:

динамічні зміни структури суспільних потреб, що викликають зникнен-
ня традиційних та активний розвиток нових ринків;

швидкий розвиток науково-технічної бази суспільного виробництва, що 
призводить до внутрішньої нестабільності виробничих систем;

зміни суспільної свідомості та відношення до економічної діяльності як 
такої, що зумовлюють формування соціальних стереотипів або моделей бізнес-
діяльності;

глобалізація економічних відносин різних рівнів, що якісно змінює ха-
рактер функціонування самих виробничо-комерційних систем, надаючи їм як 
нові можливості, так і генеруючи нові ризики.
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Починаючи теоретичні дослідження розвитку підприємств, необхідно 
визначитися з ключовими загальнонауковими категоріями, що формують фі-
лософську базу досліджень. Ключовими поняттями поставленої наукової про-
блематики, які дозволяють її позиціювати в понятійно-категоріальному полі 
економічної науки, слід вважати управління і розвиток.

Категорію управління потрібно аналізувати з двох основних позицій: як 
процес і як стан динамічного функціонування. Поняття «управління» стосуєть-
ся усіх різновидів систем (соціальних, економічних, організаційних, біологіч-
них тощо) і передбачає зусилля щодо їх цілеспрямованих змін. Дана категорія 
виражає здатність підприємства як єдності соціально-економічної, матеріаль-
но-технічної та організаційно-технологічної систем зберігати свою визначе-
ність, підтримуючи стан динамічної рівноваги між внутрішніми і зовнішніми 
чинниками діяльності. 

Управління — це складний процес, який включає цілеспрямований 
вплив на об’єкти, системи з метою збереження їх сталості або переведення з 
одного стану в інший для досягнення певних цілей.

Щодо другої категорії, то існує декілька поглядів на сутність поняття 
«розвиток», які систематизовані й подані в табл. 1.

Таблиця 1
Підходи до визначення поняття «розвиток»

Сутність Базові 
складові Автор Джерело

1 2 3 4
Розглядається як вищий тип руху, зміни 
матерії і свідомості, перехід з одного 
якісного стану в інший, від старого до 
нового. Це не будь-яка зміна в структу-
рі об’єкта, а тільки якісна, пов’язана з 
перетвореннями у внутрішній будівлі 
об’єкта та його структурі, що являє 
собою сукупність функціонально по-
єднаних між собою елементів, зв’язків і 
залежностей

Вищий 
тип руху, 

якісна зміна 
в структурі 
об’єкта

Констянтинов Ф. В.

14

Рух уперед, формування нових рис, но-
вих структурних характеристик об’єкта, 
його еволюція, поліпшення, удосконален-
ня, прогрес, ріст і розширення

Гапоненко О. Л.
Панкрухін А. П. 4

Перехід з одного якісного стану в інший

Насамперед 
зміна

Маслеченков Ю. С. 10

Це передусім зміна, рух Ільїн В. В. 
Кулагін Ю. І. 7

Просування від простого до більш склад-
ного та ефективного

Забродська Л. Д.
5
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Продовж. табл. 1
1 2 3 4

Являє собою саморух об’єкта — іманент-
ний процес, джерело якого вкладено в са-
мому об’єкті, що розвивається. Виникає 
в результаті протиріч, боротьби нового 
і старого, суперечливих, взаємовиключ-
них, протилежних тенденцій, властивих 
об’єктам «природи», їхнього подолання, 
перетворення в нові протиріччя. Це 
боротьба протилежностей

Само розвиток

Система про-
тиріч

Констянтинов Ф. В.

14

Саморозвиток (саморух), оскільки осно-
вним джерелом розвитку виступають 
внутрішні протиріччя 

Фролов І. Т.
15

Система протиріч, якісно різних етапів, 
щаблів, процесів, поступального росту й 
внутрішньої цілісності розвитку

Путятин Ю. А. 
Пушкар А. І.
Тридід О. М. 

17

Необоротна, спрямована, закономірна 
зміна матеріальних та ідеальних об’єктів. 
Тільки одночасна наявність усіх трьох 
зазначених властивостей виділяє процеси 
розвитку серед інших змін. У резуль-
таті розвитку виникає новий якісний 
стан об’єкта, що виступає як зміна його 
складу або структури (тобто виникнен-
ня, трансформації або зникнення його 
елементів і зв’язків)

Необоротна, 
спрямована, 
закономірна 
зміна мате-
ріальних та 
ідеальних 
об’єктів

Ільїчов Л. Ф., 
Федосєєв П. Н.,
Ковальов С. М., 
Панов В. Г.
Кононенко І. В. 16

Закономірна, спрямована якісна зміна 
матеріальних та ідеальних об’єктів

Фролова І. Т. 15

Сукупність змін, що ведуть до появи 
нової якості і зміцнення життєвості сис-
теми, її здатності чинити опір руйнівним 
силам зовнішнього середовища

Коротков Е. М.

8

Отже, істотну характеристику процесів розвитку становить час: по-
перше, всякий розвиток здійснюється в реальному часі, по-друге, тільки 
часовий фактор виявляє спрямованість розвитку. У цілому друга категорія 
визначає характер змін, які відбуваються в будь-яких предметах, системах, 
явищах. 

Розвиток, як загальнонаукове поняття, характеризується кількома зміс-
товними властивостями, що його визначають: спрямованість, швидкість, ре-
зультат, причинність. Зазначимо, що в економічних відносинах розвиток воло-
діє всіма перерахованими рисами.

На наступному етапі проведемо дослідження сутності поняття «роз-
виток підприємства», трактування якого з позицій різних науковців подано в 
табл. 2.
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Таблиця 2
Трактування терміну «розвиток підприємства»

Автор і джерело Сутність

Мескон М. Х., 
Альберт М., 
Хедоурі Ф. [11]

Довгострокова програма удосконалення можливостей вирішувати 
різні проблеми і здібностей до відновлення, особливо шляхом підви-
щення ефективності управління культурою організації

Коротков Е. М. 
[8, с. 101]

Це не разові перетворення для досягнення «найкращого» (а тому 
й споконвічного) стану системи, а процес, що не припиняється 
в часі, плин якого не завжди відбувається постійно і безупинно, 
найчастіше стрибкоподібно з подоланням різних за глибиною й 
охопленням криз

Раєвнєва О. В.
[13, с. 108]

Унікальний процес трансформації відкритої системи в просторі і 
часі, який характеризується перманентною зміною глобальних цілей 
його існування шляхом формування нової дисипативної структури й 
переводом його в новий атрактор функціонування

Щубравська О. В. 
[18, с. 37]

Процес переходу системи з одного стану в інший, що супроводжу-
ється зміною її якісних і кількісних характеристик

Пономаренко В. С.
Тридід О.М., 
Кизим М.О. 
[12, с. 62]

Процес кількісно-якісних змін у системі, ускладнення структури і 
складу, у результаті чого підвищуються її опірність дестабілізуючо-
му впливу зовнішнього середовища й ефективність функціонування

Афанасьєв Н. В., 
Рогожин В. Д., 
Рудика В. І.
[2, с. 27]

Об’єктивна зміна тільки якісних характеристик системи, обумов-
лена як фундаментальними законами природи (єдності і боротьби 
протилежностей, переходу кількості в якість, розвитку суспіль-
ства по спіралі і нагору), так і закономірностями функціону вання 
конкретних систем (старіння устаткування, нагромадження досвіду 
і знань співробітниками, виснаження природних ресурсів), при якій 
формуються нові властивості системи

У загальнотеоретичному аспекті категорія «розвиток» розкриває харак-
тер змін, які відбуваються в системі підприємства. Іншими словами, це по-
слідовність переходів соціально-економічної системи підприємства з одного 
стану в інший від моменту його створення й протягом усього життєвого циклу. 
Слід зазначити, що підприємство розглядається за цих умов як організаційно 
відокремлена, економічно самостійна, відкрита соціально-економічна система, 
яка на основі внутрішнього стану взаємодіє із зовнішнім середовищем і виго-
товляє продукцію (товари, роботи, послуги). 

Розвиток підприємства є не зворотним процесом, який забезпечує спон-
танні чи керовані переходи з одного стану в інший через процеси змін. Непо-
вторність кожного конкретного економічного стану підприємства забезпечу-
ється неможливістю повного повторення різноманітності, якості, кількості та 
сили впливу чинників, які його визначили. 

Першоосновою розвитку підприємств слід вважати різноманітні зміни 
(внутрішнього та зовнішнього характеру), які виступають результатом взаємо-
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дії економічних предметів (об’єктів), їх різних властивостей, рис і параметрів. 
Соціально-економічні зміни в системі підприємства носять об’єктивний харак-
тер, тобто не залежать від волі та бажання людини (власників, менеджерів, пра-
цівників, інвесторів, кредиторів тощо). 

Для позиціювання поняття «розвиток підприємства» в системі еконо-
мічних категорій можна рекомендувати вивчення характеру його зв’язків з 
основними загальнонауковими суміжними термінами (рис. 1).

На підставі проведеного формально-логічного аналізу категорії «роз-
виток» та поняття «розвиток підприємства» слід відзначити, що джерелами 
розвитку підприємства є об’єктивно існуюча невизначеність і внутрішні про-
тиріччя економічних систем мікро- та макрорівня, що являє собою результат 
збалансування інституту ринку як такого. 

Рис. 1. Логічний генезис поняття «розвиток підприємства»

Ключовим фактором у цьому процесі слід вважати подолання протиріч-
чя між обмеженими економічними ресурсами та необмеженістю економічних 
потреб людини. Таким чином, розвиток підприємств потрібно визначати за чо-
тирма рівнями, кожен з яких створює основу для наступних рівнів:

1. Науково-теоретичним: розвиток — це сукупність внутрішньо та зо-
внішньо обумовлених послідовностей переходів підприємства (чи окремих 
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його підсистем) з одного стану відносної стійкості в інший, починаючи від мо-
менту його створення до повного припинення функціонування.

2. Методологічним: розвиток підприємства — це постійні зміни струк-
тури, функцій, елементів та їх окремих властивостей, які дозволяють ефектив-
но функціонувати соціально-економічній системі підприємства за умов дина-
мічного середовища господарювання.

3. Методичним: розвиток підприємства — це процес поступової зміни 
кількісних та якісних характеристик окремих бізнес-процесів і цільової ефек-
тивності підприємницької діяльності в цілому.

4. Прикладним: розвиток підприємства — це постійні зміни (підвищен-
ня) цільової ефективності використання основних засобів, оборотних коштів, 
персоналу, земельних ділянок тощо в коротко-, середньо- і довгостроковій пер-
спективах. 

Як правило, поняття «розвиток» вживається тільки в контексті прогре-
сивних змін, що удосконалюють бізнес-процеси підприємства. Отже, розви-
ток підприємства — це процес кількісно-якісних змін у системі, у результаті 
чого підвищуються її адаптивність до зовнішнього середовища й ефективність 
функціонування.

Проблеми забезпечення ефективності розвитку підприємств належать 
до сфери стратегічного управління. Практичні результати визначення напрям-
ків і кількісних параметрів розвитку підприємств втілюються в їхніх страте-
гіях, деталізуються в тактичних планах і доводяться до сфери практичної ре-
алізації [1]. 

Ураховуючи, що залежно від об’єкта змін у соціально-економічній сис-
темі підприємства виділяють економічний розвиток — сукупність безперерв-
них змін, які обумовлюють удосконалення або погіршення методів, способів, 
форм економічних розрахунків та економічної роботи в цілому. Отже, еконо-
мічний розвиток підприємства — це сукупність безперервних змін різної еко-
номічної природи, спрямованості, інтенсивності, що об’єктивно відбуваються 
в соціально-економічній системі підприємства під впливом внутрішніх і зо-
внішніх чинників, а також спричиняють удосконалення (погіршення) методів, 
способів, форм економічних розрахунків та економічної роботи загалом. 

Проведене дослідження сутності управління економічним розвитком 
підприємства дає можливість зробити висновок, що не існує конкретного ви-
значення даного поняття. На підставі аналізу можна запропонувати наступне 
визначення. Управління економічним розвитком підприємства — це активна 
діяльність з координації його системи, пов’язана з дією на сукупність безпе-
рервних змін різної економічної природи, спрямованості й інтенсивності, що 
об’єктивно відбуваються під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників, а також 
приводять до удосконалення методів, способів, форм економічних розрахунків 
та економічної роботи в цілому з метою підвищення адаптивності підприєм-
ства до зовнішнього середовища й ефективності функціонування. 

Забезпечення розвитку підприємств повинно супроводжуватися постій-
ною діагностикою чинників впливу на їхню господарську діяльність у деком-
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позиційному аспекті. З позиції вирішення поставленого завдання та дотриман-
ня основних принципів методології досліджень (визначеності, конкретності, 
причинності, розвитку, об’єктивності) проаналізовано низку методичних під-
ходів до здійснення багатофакторного аналізу зовнішнього та внутрішнього 
середовища промислових підприємств [3]. 

Дійсно, економічний розвиток підприємства залежить від багатьох чин-
ників, які взаємозалежні між собою і нерідко впливають у різних напрямках. 
Тому його аналіз й оцінку потрібно проводити з урахуванням сучасних умов і 
чинників, що визначають функціонування підприємств і впливають на їх еко-
номічний розвиток.

Для цього нами здійснена класифікація чинників економічного розви-
тку підприємств за такими ознаками, як: можливість керованості чинниками 
економічного розвитку; місце виникнення; характер впливу на функціонуван-
ня підприємств. Дана класифікація (рис. 2) дозволяє виділити чинники, які є 
найбільш важливими для оцінки економічного розвитку і які слід відібрати для 
аналітичних розрахунків. 

Рис. 2. Чинники впливу на економічний розвиток підприємства
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У розрахунок алгоритму економічного розвитку пропонується включати 
тільки керовані чинники, оскільки вони є залежними від підприємства та мо-
жуть ним регулюватися. Вплив зовнішніх чинників може бути значним, навіть 
вирішальним в їх діяльності. Проте підприємства не можуть їх змінити, але, 
реагуючи на їх вплив, пристосовують відповідно до них свою внутрішню ви-
робничу структуру, технологію, персонал. 

Таким чином, на основі дослідження загальносистемних характеристик 
та позиціювання поняття «розвиток» у системі загальнонаукових та економіч-
них категорій сформовано системне розуміння й уточнено визначення «розви-
ток підприємства» як складного соціально-економічного явища. Конструктив-
ний аналіз сучасного наукового доробку з проблематики оцінки й управління 
розвитком підприємств визначив необхідність та актуальність розроблення і 
синтезу теоретичного і методичного інструментарію щодо процесів управлін-
ня розвитком підприємств на системній основі.

Для управління розвитком підприємств як складним соціально-еконо-
мічним феноменом розроблено класифікацію його видових проявів на рівні 
підприємства. Побудована вона за такими ознаками, як: масштаб змін; якість 
змін; залежність від природи змін (об’єкта розвитку); характер змін; тип трен-
ду; рівень динамічності змін; природа ключового критерію; рівень невизна-
ченості; залежність від основи змін; можливість управління змінами; залеж-
ність від корпоративної стратегії; залежність від складності змін; залежність 
від мети змін. Запропонована класифікація процесів розвитку підприємств має 
універсальний характер і може використовуватись в управлінні соціально-еко-
номічними системами різних рівнів.
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СУЩНОСТНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ

На основании исследования общесистемных характеристик и позиционирова-
ния понятия «развитие» в системе общенаучных и экономических категорий сформи-
ровано системное понимание и уточнено определение «развитие предприятия» как 
сложного социально-экономического явления. Для управления развитием предприятия 
предложено классификацию его видовых проявлений, которая имеет универсальный 
характер и может использоваться в управлении социально-экономическими система-
ми разных уровней.

THE ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF CONTENT-MANAGEMENT 
PROCESSES ENTERPRISE DEVELOPMENT

Based on the study-wide characteristics and positioning of the concept of «develop-
ment» in the system of general and economic categories formed a systemic understanding 
and clarifi ed the defi nition of «development company» as a complex socio-economic phe-
nomena. To manage the development of enterprise classifi cation of its generic manifesta-
tions, which is universal and can be used in the management of socio-economic systems at 
different levels.
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СOЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 
МАЛОГО БІЗНЕСУ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Аналізується розвиток малого бізнесу у Львівській області в 2005–2009 роках: 
кількість підприємств, зокрема, на десять тисяч осіб населення, їх розподіл за видами 
економічної діяльності. Виявлено чинники впливу на їх динаміку.

Підприємництво, малий бізнес, міста обласного значення, види економічної 
діяльності, науково-технічний потенціал

Формування і реалізація державної та регіональної політики адміні-
стрування сектору малого бізнесу потребують ретельного аналізу структури 
того чи іншого регіону. Створення єдиних правил контролю за роботою під-


