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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

В умовах нестабільності економічної ситуації, посилення впливу інноваційних, інформаційних і комунікаційних 

технологій є актуальним пошук нових шляхів і методів подальшого соціально-економічного розвитку підприємств. 

Сьогодні світова економіка переживає серйозні зміни. У сформованих умовах ринку України також відбуваються 

значні зміни, коли успішний розвиток підприємства й саме його існування безпосередньо залежать від розробленої 

стратегії і методів її впровадження. 

Розвиток – це питання не стільки того, що є, скільки того, що може бути зроблене з тим, що є. [1, c. 306], 

Розвиток є важливою передумовою ефективності функціонування вітчизняних підприємств, суттєвою перевагою 

у конкурентній боротьбі і запорукою успіху, а ринкове середовище його функціонування є відображенням стану та 

динаміки економічних та соціальних процесів на підприємстві і держави в цілому. 

Реаліїукраїнськоїекономікипріоритетнимчинникомефективногогосподарюваннявизначаютьвзаємодіюгосподарюючо

госуб’єкта з його соціальним середовищем. Віддається перевага гуманістичному підходу в управлінні, зростає роль 

соціальної корисності підприємств, що створюють перспективи розвитку окремим фірмам, галузям та суспільству в 

цілому. Розвиток відображає кореляційну залежність між рівнем економічного розвитку і вирішенням соціальних 

проблем країни і її господарюючих суб’єктів. Під даним терміном розуміють процес трансформації відносин між 

економічними суб'єктами та соціальними групами населення.  

Отже, соціально-економічний розвиток підприємства визначають як незворотну, спрямовану і закономірну зміну 

системи на підставі реалізації властивих їй механізмів самоорганізації. Розвиток системи означає її здатність до 

перетворення при збереженні відносної стійкості і проти дії змінам. Рушійною основою розвитку є його соціально-

економічний потенціал, який розглядається як сукупність властивостей досліджуваного об’єкта, що являє собою 

динамічну систему, є результатом високоефективної, компетентної та успішної діяльності підприємства, 

спрямованої на отримання соціального, економічного та екологічного ефектів [5]. 

Тільки одночасна наявність всіх трьох зазначених властивостей виділяє процеси розвитку серед інших змін: 

– оборотність змін характеризує процеси функціонування (циклічне відтворення постійної системи функцій); 

– відсутність закономірності є характерним для випадкових процесів катастрофічного типу; 

– при відсутності спрямованості зміни не можуть накопичуватися, і тому процес втрачає характерну для 

розвитку єдину, внутрішньо взаємозалежну лінію. 

Ознаками соціально-економічного розвитку для підприємства слід вважати в економічній сфері: 

– економічний ріст – кількісний бік розвитку економічної системи. Що характеризується розширенням її 

масштабів (нарощення обсягів виробництва та реалізації продукції, розширення частки ринку, підвищення рівня 

доходів підприємства, тощо); 

– структурні зрушення – це зміни пов’язані з переходом до новітніх прогресивних технологій використанням 

ресурсів, що сприяє покращенню кінцевих результатів діяльності підприємства; 

– оновлення асортименту продукції і послуг; 

– впровадження інноваційних технологій в управлінні; 

– нарощення фізичного обсягу капіталу підприємства; 

– задоволення потреб споживачів; 

– тощо. 

В соціальній сфері: покращення організаційних і соціально-психологічних умов функціонування, покращення 

корпоративної культури, забезпечення умов професійного розвитку, зростання рівня освіти та професійної 

підготовки кадрів, тощо. 

Економічний бік соціально-економічного розвитку, як правило, оцінюють за допомогою коефіцієнтів й 

абсолютних величин, що відображають ефективність діяльності підприємства. Для оцінки соціальної складової 

більш прийнятними є якісні показники, що обумовлено специфічністю об’єктів оцінки. 

Соціально-економічний розвиток підприємства залежить від економічного зростання, яке викликає якісні зміни 

в економіці, сприяє її загальному розвитку та розвитку людського капіталу, корпоративної культури. 

Кожна соціально-економічна система має дві рушійні сили – бажання вижити (зберегти себе, мати визначену 

стабільність) і прагнення розвиватися (самоудосконалюватися) 

Згідно з законами діалектики, рушійною силою будь-яких змін є суперечності [4]. Суперечності, що визначають 

кількісні зміни, обумовлені відносинами з навколишнім середовищем, тоді як внутрішні суперечності між 

елементами грають основну роль в якісних змінах. У супереч розповсюдженим представленням, скажемо, розвиток 

особистості не є умова або стан, обумовлений тим, чим людина володіє. Розвиток – це процес, у якому збільшуються 

можливості і бажання індивіда задовольняти свої бажання і потреби інших людей. Це зростання здібностей і 

потенціалу людини, а не придбання матеріальних благ. Це, скоріше, питання мотивації, знань, розуміння і мудрості, 

чим багатства. Розвиток більш тісно зв'язаний з якістю, чим з рівнем життя [2] 

Розвиток як процес зумовлюється такими факторами: – зміни зовнішнього середовища (економіка, політика, 

культура тощо); зміни внутрішнього середовища (технологічна оснащеність виробництва, переміщення працівників, 

зміна принципів та механізмів управління тощо). Розвиток буває екстенсивним, інтенсивним, внутрішнім (джерело 

такого розвитку знаходиться в середині об'єкта) і зовнішнім (визначається лише зовнішніми чинниками).[10, С. 247] 

Як зазначено в навчальному економічному словнику, розвиток організації – 



довгостроковапрограмавдосконаленняможливостейорганізаціїрозв’язуватирізніпроблеми та здібностей до 

відновлення, особливо шляхом підвищення ефективності управління культурою виробництва. [6, С.478] 

Соціальна складова розвитку підприємства регулюється програмами та методами підвищення якості трудового 

життя персоналу (режим роботи, організація та безпечні умови праці, заробітна плата, забезпечення житлом, 

охорона здоров’я, оздоровлення і відпочинок, надання соціальних послуг, доступ до культурних цінностей, 

виробнича демократія організація самоуправління) [3, С. 76]. 

Розвиток соціальної сфери має розглядатися не лише як основний інструмент підвищення добробуту населення, 

а й як важливий чинник прискорення економічного прогресу, стимулювання нагромаджень та розширення 

внутрішнього ринку, підвищення продуктивності праці [9, С. 36]. Для успішного розвитку економічної та соціальної 

сфер всі дії мають бути пропорційно узгодженими. Враховуючи викладене вважаємо доцільним уточнити поняття 

соціально-економічного розвитку як здатність швидкого реагування та протидії внутрішнім та зовнішнім факторам 

змін для забезпечення довгострокового функціонування та отримання соціального, економічного та екологічного 

ефектів.  

У сучасних умовах господарювання дослідження проблем соціально-економічного розвитку є актуальним 

науковим завданням. У результаті дослідження було встановлено, що соціально-економічному розвитку притаманні 

протиріччя між економічними інтересами власника та розвитком трудового потенціалу та соціальної інфраструктури 

підприємства. 

У багатьох країнах з ринковою економікою протягом останніх століть відбувалося економічне зростання, а з ним 

і підвищення рівня життя населення. Економіка цих країн розвивалася нерівномірно. Тому об’єктивною 

необхідністю виступає подальше вивчення соціально-економічного розвитку підприємства на засадах його 

циклічності, поглиблення теорії та вдосконалення практичних інструментів щодо обґрунтування напрямів розвитку 

промислового підприємства. 
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