Ковтуненко Ю.В., доцент,
доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту
Бондаренко Л.І
Одеський національний політехнічний університет
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА: АНАЛІЗ ФАКТОРІВ
В сучасних реаліях розвиток та управління підприємством не можна розглядати тільки з економічної та
організаційної сторони. Щоб досягти успіху у споживачів та замовників, необхідно вміти мотивувати робітників на
стабільну та якісну працю, створювати усі необхідні умови для цього. Саме тому в обігу з’явилось поняття
«соціально-економічний розвиток підприємства».
Розвиток – це процес незворотної та закономірної зміни системи, що приводить до абсолютно нового стану.
Термін «соціально-економічний розвиток» в цілому показує залежність між рівнем економічного розвитку та
наявністю та способами вирішення соціальних проблем країни і підприємств в ній. З даного терміну можна
зрозуміти, шо соціальна частина розвитку включає в себе не лише робітників та фактори, що впливають на якість їх
роботи, а й споживачів та замовників продукції. Ефективність виробництва виміряється соціальними показниками,
адже низький соціальний рівень споживачів та замовників (рівень бідності, якість життя, фізичне та соціальне
самопочуття) створює перешкоди на шляху до модернізації виробництва [1-2].
Для проведення ефективної діяльності підприємства необхідно спочатку провести аналіз соціально-економічних
факторів, що вливаюсь на роботу підприємства. Розгляд проблеми з такого боку сприяє не лише економічному розвитку
підприємства, а й розвитку економіки країни в цілому. Отже, фактори, що впливають на роботу підприємства та його
сталий розвиток, діляться на організаційно-технічні та соціальні. Організаційно-технічні фактори мають на увазі
використання сучасної техніки та обладнання, а також освоєння та застосування найновіших технологій праці. Але,
враховуючи, що робота виконується людьми та для людей (в більшості випадків), необхідно враховувати ще й соціальні
фактори: задоволення соціальних та матеріальних потреб робітників, можливість розвитку та отримання вищої
кваліфікації та нових знань [3].
Науково-технічний прогрес в більшості випадків опирається лише на використання сучасної техніки та
обладнання, освоєння та застосування найновіших технологій праці. Але, оскільки дві групи факторів, що наведені
вище, взаємопов’язані, то науково-технічний прогрес повинен опиратись ще й на наявність та розвиток
кваліфікованих кадрів [4].
Фактори, що впливають на роботу підприємства та його сталий розвиток, умовно поділяються на об’єктивні та
суб’єктивні.
Об’єктивні фактори включають:
– організацію стимулювання персоналу;
– скорочення плинності кадрів;
– покращення умов праці.
При низькій заробітній платі знижується мотивація у робітників, а отже підприємство має ризик втрати цінних
висококваліфікованих кадрів. Необхідно покращувати умови праці, адже так покращується ефективність праці за рахунок
зниження втрат часу, підвищується мотивація. Також знижуються витрати на доплати за понаднормової години роботи.
Плинність кадрів полягає у втраті підприємством кваліфікованих робітників та необхідності навчати та допомагати
адаптуватись новим робітникам. Таким чином робота підприємства стає не такою ефективною, адже майже всі сили
підприємства йдуть на навчання нової робочої сили. На темпи плинності впливають й економічні причини: зниження
темпів росту економіки, скорочення робочих місць в даній галузі. Але є ситуації, коли плинність кадрів необхідна.
Суб’єктивні фактори включають:
– рівень освіти персоналу;
– кваліфікація;
– раціональне використання робочого часу.
За достатнього рівня освіти персоналу та кваліфікації підвищується ефективність праці, покращується дисципліна,
раціонально використовується робочий час, збільшується ефективність праці, виникають особисті цілі, які співпадають з
цілями підприємства [5].
Ознаками соціально-економічного розвитку в економічній сфері є:
– економічний ріст – поняття, що показує, наскільки збільшилась економічна система підприємства (збільшення
обсягів виробництва та реалізації продукції, розширення ринку збуту, підвищення рівня доходів підприємства,
тощо);
– покращення продуктивності праці, освоєння нових методів та засобів праці,;
– оновлення та збільшення асортименту продукції і послуг;
– впровадження сучасних форм організації праці;
– збільшення капіталу підприємства;
– задоволення потреб споживачів, наявність власного сектору ринку збуту.
Фактори внутрішнього середовища підприємства, що впливають на економічний розвиток підприємства:
– цілі підприємства;
– інформаційне забезпечення;
– ефективність трудової діяльності керівника;
– рівень кваліфікації працівників підприємства;
– ресурсне забезпечення;

– технологія виробництва;
– економічна безпека виробництва.
Фактори зовнішнього середовища організації, що впливають на ефективність планування економічного розвитку
підприємства:
– економічні (наприклад, рівень інфляції, рівень доходів населення);
– політичні (врахування політичних особливостей як врахування соціально-економічних пріоритетів країни);
– соціальні (рівень життя населення, наприклад);
– правові (всі зміни необхідно проводити відповідно до Конституції України).
Соціально-економічний розвиток підприємства є однією з головних цілей кожного підприємства. Таким чином, за
рахунок підвищення кваліфікації робочої сили, створення необхідних умов та стимулів для неї можна значно підвищити
попит на продукцію та нарощувати капітал. Міжнародний досвід показує, що соціальні фактори розвитку підприємства
сприяють економічному росту підприємства.
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