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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Функціонування кожної держави забезпе�

чується ефективним державним управлінням та
ефективним функціонуванням підприємств, що
складають основу її економіки.

Перехід до ринкової економіки визначив
для багатьох підприємств проблему реформу�
вання систем управління шляхом введення та�
ких організаційних моделей, які забезпечують
максимізацію прибутку, у короткостроковій
перспективі, примноження капіталу, у довго�

УДК 658

О. М. Вініченко,
к. е. н., доцент, докторант, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

ХАРАКТЕРИСТИКА, ВИДИ ТА СУТНІСТЬ
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

O. Vinichenko,
PhD in Economics, Associate Professor, Doctorship, Alfred Nobel University, Dnipropetrovs'k

CHARACTERISTICS, TYPES AND ESSENCE OF THE ENTERPRISE DEVELOPMENT

Визначено актуальність питання розвитку підприємства. Зазначено, що в умовах ринкової економіки життє'
діяльність та ефективне функціонування кожного підприємства забезпечує саме розвиток. Проведено аналіз ево'
люції поняття розвиток у загальнонауковому контексті. Зазначено, що й до сьогодні питання розвитку є дискусій'
ним, а отже, потребує вдосконалення. Представлена узагальнена на основі обробки наукової літератури класифіка'
ція видів розвитку. Визначені у класифікації види розвитку стосуються не тільки поняття розвитку як такого, а й
мають відношення до розвитку підприємства. Узагальнена характеристика розвитку як наукової категорії. Визначе'
но системоутворюючі характеристики розвитку підприємства. Намічено перспективний напрям подальшого дос'
лідження як визначення взаємозв'язку між економічним і соціальним розвитком підприємства та обгрунтування
дослідження соціально'економічного розвитку підприємства.

The topicality of the problem of the enterprise development has been defined. It has been proved that in conditions
of market economy the viability and effective functioning of every enterprise is provided by its development. The analysis
of the evolution of the concept development in general scientific context has been made. Today the problem of development
is being discussed and needs improvement. The generalized classification of the types of development based on the literary
sources analysis has been presented. The types of development presented in the given classification are connected not
only with general development concept but with enterprise development. The characteristics of development as a scientific
category have been generalized. The systematic characteristics of the enterprise development have been given. The
prospective direction of further research has been defined as finding connection between the economic and social
development of the enterprise and justifying the social'economic research of the enterprise development.

Ключові слова: розвиток підприємства, процес, закон, якісні зміни, кількісні зміни.
Key words: the development of the enterprise, process, the law, qualitative changes, quantitative

changes.

строковій перспективі, та вирішення соціаль�
них проблем персоналу підприємства. Але, на
жаль, перехідний процес затягнувся і сучасне
управління суб'єктами господарювання голов�
ним чином орієнтовано на рішення короткост�
рокових проблем. Тобто власники та менедж�
мент підприємства бажають заробляти скорий
прибуток і не спрямовані на розширення та роз�
виток [13].

Між тим, в умовах ринкової економіки жит�
тєдіяльність та ефективне функціонування
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кожного підприємства забезпечує саме розви�
ток. А отже, питання розвитку підприємства є
досить актуальним.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У сучасних умовах функціонування розви�
ток став одним з найважливіших понять еко�
номіки. В цьому напрямі розвиток почав ви�
вчатися під впливом об'єктивних обставин та
отримав поширення на макрорівні і макрорівні
окремого підприємства [18]. Сьогодні багато
науковців займаються питанням розвитку

підприємства Альберт М., Богатирьов І.О., Ко�
шельнік В.М., Мескон М. Х., Погорелова Ю.С.,
Хедоури Ф., та інші, але це питання все ще по�
требує удосконалення. Зокрема необхідне по�
дальше дослідження сутності розвитку та уза�
гальнення його видів і характеристик у відпов�
ідності до розвитку підприємства.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є аналіз еволюції поняття роз�

виток, узагальнення сутності розвитку як нау�
кової категорії та визначення системоутворю�
ючих характеристик розвитку підприємства.

Таблиця 1. Еволюція ідеї розвитку

Джерело: складено автором на основі опрацювання наукової літератури.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Вперше ідея розвитку була сформульована
античним філософом Гераклітом. Але спроби
створити універсальну теорію розвитку, яка б
пояснювала механізм розвитку в кожній окре�
мо взятій галузі знань досі не мають позитив�
ного результату (табл. 1) [24].

Погорелов Ю.В. визначає розвиток як за�
гальнонаукову категорію з трьох сторін:

— як закон (перехід від одного буття до
іншого);

— як принцип (іманентна риса буття);
— як явище (протилежність буття, яке зна�

ходиться в незмінному стані) [18].

Вініченко І.І. приходить до висновку, що в
науковій літературі увага стосовно розвитку
здебільшого акцентується на трьох взаємопо�
в'язаних процесах:

— зміни (розвиток відбувається під впливом
реалізації політики певної світоглядної спря�
мованості);

— зростання (збільшення кількісних пара�
метрів об'єкта);

— поліпшення (розвиток розглядається ча�
стіше в соціальному контексті) [5].

Розвиток характеризуються різноманітні�
стю видів. Автором представлена узагальнена
на основі обробки літератури класифікація
видів розвитку (рис. 1).

Рис. 1. Класифікація видів розвитку

Джерело: розроблено автором на основі опрацювання наукової літератури.
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Кожний вид розвитку має свою сутність
(табл. 2).

Досить суттєвою характеристикою розвит�
ку є час. Класично вважається, що час має
лінійний напрямок і виявляє спрямованість роз�
витку. Будь�який розвиток здійснюється у ре�
альному часі [32].

Здатність до розвитку — це загальна влас�
тивість матерії і свідомості. У результаті роз�
витку виникає новий якісний стан об'єкту, який
полягає у зміні його складу або структури, тоб�

то виникнення, трансформації або зникнення
його елементів і зв'язків. Тільки одночасне за�
стосування таких визначених властивостей, як
незворотні, спрямовані, закономірні зміни ви�
діляє процес розвитку серед інших змін (рис.
2) [10, с. 303, 16, 27, 32].

Розвиток це не просто зміни, тобто не кож�
на зміна об'єкта є його розвитком. Розвиток —
це зміни пов'язані з перетворенням внутрішньої
будови об'єкта, в структурі, що представляють
собою сукупність взаємопов'язаних елементів,

Таблиця 2. Сутність видів розвитку

Джерело: складено автором на основі опрацювання наукової літератури.
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зв'язків і залежностей. Таким чином, у мате�
ріальному і духовному світі, де все перебуває у
постійному руху та змінюється, про розвиток
можливо говорити тільки по відношенню до
об'єктів з простою або складною системною
будовою [8].

Розвиток являє собою системну складову,
яка розглядається в якості певних зв'язків су�
купності інших складових системи. З іншої сто�
рони, розвиток — це властивість системних
об'єктів, що визначає пристосування цієї сис�
теми до умов зовнішнього та внутрішнього се�
редовища з метою забезпечення подальшого
функціонування системи [30; 21].

Великий тлумачний словник сучасної украї�
нської мови трактує поняття розвиток як про�
цес, у наслідок якого відбувається зміна якості
об'єкта, що розвивається, перехід від одного
якісного складу до іншого, вищого [26, с. 1043].

Розвиток є важливою характеристикою
підприємства. І у практичному аспекті укра�
їнські науковці вважають представлену вище
трактовку досить спрощеною. Досвід підпри�
ємств свідчить, що для підприємства не завжди
є благом перехід до більш складної організа�
ційної структури. Такий підхід обумовлений
тим, що більш складна структура підприємства
може бути передумовою втрати контролю над
процесами, які здійснюються на підприємстві
[30].

Кількісні зміни на підприємстві — це на�
слідок його якісних функціональних характе�
ристик. Якісні зміни у функціонуванні підприє�
мства неодмінно призводять до кількісних змін

показників діяльності підприємства. Таким чи�
ном, розвиток підприємства можливо зрозум�
іти в двох аспектах [29]:

— кількісний вимір, тобто фізичне укруп�
нення підприємства (наприклад, нові підрозді�
ли напрямки діяльності, розширення ринків
збуту);

— якісний вимір, тобто вимір функціональ�
ності підприємства (наприклад, змога вести
успішну конкурентну боротьбу, ефективне сти�
мулювання попиту на свою продукцію).

За результатами проведеного дослідження
щодо сутності розвитку представимо, розроб�
лену автором, узагальнену характеристику
розвитку, як наукової категорії (рис. 3).

З метою проведення подальшого дослід�
ження стосовно розвитку необхідно предста�
вити це поняття у відповідності до підприєм�
ства. Сутність поняття розвитку підприємства
знайшла відображення у наукових концепціях
багатьох вчених.

Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф.
зіставляють розвиток з культурою підприєм�
ства. На їх погляд розвиток представляє собою
довгострокову програму удосконалення мож�
ливостей вирішувати різні проблеми і здібнос�
тей до відновлення, особливо шляхом підви�
щення ефективності управління культурою
організації [15].

Богатирьов І.О. визначає розвиток підприє�
мства як сукупність змін різної економічної
природи, спрямованості, інтенсивності. Такі
зміни об'єктивно відбуваються в соціально�еко�
номічних системах під впливом зовнішніх і

Рис. 2. Властивості розвитку

Джерело: розроблено автором на основі опрацювання наукової літератури.
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внутрішніх факторів. Як наслідок, такі зміни
призводять до переходу підприємства у різно�
манітні організаційно�економічні стани віднос�
но стійкого характеру [3].

Згідно з думкою Погорелова Ю.С., розви�
ток підприємства — це безупинний процес,
який відбувається у відповідності з програмою
зміни станів підприємства, кожен з яких є які�
сно іншим за попередній. Це дає змогу підприє�
мству як складній системі розкрити та реалі�
зувати нові можливості, властивості, якості та
характерні риси, що сприяють здатності під�
приємства виконувати нові функції, вирішува�
ти нові завдання, що зміцнює його позиціюван�

ня в зовнішньому середовищі і підвищує здат�
ність протидіяти його негативним впливам [18
с. 49].

Кошельник В.М. узагальнює думки вчених
щодо розвитку підприємства і представляє
його визначення як процес, результатом яко�
го є надбання нових кількісних і якісних ха�
рактеристик економічно�виробничої систе�
ми, покращення показників ефективності
функціонування і збільшення потенціалу
підприємства, який допомагає йому присто�
суватися до змін в екзогенному та ендоген�
ному середовищі, що зберігає свою життєз�
датність.

Рис. 3. Узагальнена характеристика розвитку як наукової категорії
Джерело: розроблено автором на основі опрацювання наукової літератури.
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Серед існуючих видів розвитку для підпри�
ємств, на думку Кошельнік В.М., домінуючим є
економічний розвиток, який забезпечує жит�
тєдіяльність підприємства та є основою інших
видів розвитку. Економічний розвиток пов'яза�
ний не тільки з проблемами функціонування
підприємства, а й відображає еволюцію меха�
нізму господарювання, що призводить до зміни
системи в цілому [12].

За результатами проведеного досліджен�
ня автором визначено системоутворюючи ха�
рактеристики розвитку підприємства як такі,
що:

— досить складні і мають різний ступень не�
визначеності;

— носять інноваційний характер;
— передбачають структурні зміни у всіх

сферах діяльності підприємства;
— грунтуються на ресурсних обмеженнях;
— узгоджуються с критеріями розвитку

підприємства;
— мають довгострокові та важкозворотні

наслідки;
— переводять підприємство з його сучасно�

го стану в бажане чи прогнозоване майбутнє.

ВИСНОВКИ
З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

У ході дослідження:
— проведено аналіз еволюції поняття роз�

виток. Визначено, що сьогодні питання розвит�
ку, зокрема підприємства, є дискусійним;

— представлено узагальнену на основі об�
робки наукової літератури класифікацію видів
розвитку. Визначені у класифікації види роз�
витку стосуються не тільки поняття розвитку
як такого, а й мають відношення до розвитку
підприємства;

— запропоновано узагальнену характери�
стику розвитку як наукової категорії;

— визначено системоутворюючі характери�
стики підприємства.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
Перспективним напрямом подальшого дос�

лідження є визначення взаємозв'язку між еко�
номічним і соціальним розвитком підприємства.
Обгрунтування дослідження соціально�еконо�
мічного розвитку підприємства.
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