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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто основні теоретичні підходи до інтер-

претації поняття «розвиток підприємства» і його відмінність 
від економічної категорії «зростання». Досліджено і доповнено 
видову класифікацію розвитку підприємства. Розкрито сутність 
економічного розвитку підприємства, проаналізовано основні 
його складники. Запропоновано можливі стратегії для розвитку 
підприємства.

Ключові слова: підприємство, економічний розвиток, 
складники економічного розвитку, розвиток підприємства.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные теоретические подходы к 

интерпретации понятия «развитие предприятия» и его отличие 
от экономической категории «рост». Исследована и дополне-
на видовая классификация развития предприятия. Раскрыта 
сущность экономического развития предприятия, проанализи-
рованы основные его составляющие. Предложены возможные 
стратегии для развития предприятия.

Ключевые слова: предприятие, экономическое раз-
витие, составляющие экономического развития, развитие 
предприятий.

ANNOTATION
The article describes the main theoretical approaches to the 

interpretation of the concept of «enterprise development» and its 
difference from the economic category of «growth.» Researched 
and supplemented species classification of the enterprise. The 
essence of economic development enterprises, and analyzes its 
main components. A possible strategy for enterprise development.

Keywords: enterprise, economic development, component of 
economic development, the development of the company.

Постановка проблеми. Розвиток економіки 
характеризується нестабільністю, невизначе-
ністю та високою швидкістю змін. Для забезпе-
чення безперервного процесу економічного роз-
витку кожне підприємство повинне прагнути до 
підвищення прибутковості виробництва, поліп-
шення якості продукції, раціонального вико-
ристання ресурсів, тому метою статті є дослі-
дження особливостей економічного розвитку 
підприємства за рахунок аналізу його складни-
ків та можливого стратегічного розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню теоретико-методологічних основ 
розвитку підприємств і їх видових проявів при-
діляли увагу багато українських і зарубіжних 
учених: М.Х. Мескон, Ф. Хедоурі, М.В. Афана-
сьєв, В.Г. Андрійчук, В.М. Геєць, Ю.С. Погорє-
лов, Е.В. Раєвнєва, Е.В. Шубравська та ін. 

Виділення невирішених раніше рішень час-
тин загальної проблеми. Проте загальна думка 
щодо трактування поняття «розвиток підпри-
ємства» і його видів у сучасній економічній 

науці не цілком розкрита і вимагає ґрунтовного 
теоретичного аналізу.

Мета статті полягає у розкритті економіч-
ного змісту розвитку підприємства, формуванні 
власного визначення досліджуваної категорії, 
розгляді та доповненні видових проявів розви-
тку підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Поняття такого суб'єкта, як підприємство, 
чітко визначене в Господарському кодексі 
України: суб'єктами господарювання визна-
ються учасники господарських відносин, які 
здійснюють господарську діяльність, реалізову-
ючи господарську компетенцію (сукупність гос-
подарських прав і обов'язків), мають відокрем-
лене майно і несуть відповідальність за своїми 
зобов'язаннями в межах цього майна, крім 
випадків, передбачених законодавством. Суть 
діяльності підприємства полягає в одержанні 
прибутків.

Н.М. Богацька під підприємством розуміє 
провідний і важливий елемент сучасної еко-
номіки, який забезпечує ринок товарами та 
послугами, сприяє розвитку здорової конку-
ренції, задовольняє потреби споживачів. Його 
діяльність базується на власній ініціативі під-
приємця, на його страх та ризик та має на меті 
отримання прибутку [1].

Кожне підприємство функціонує у фінансо-
вому середовищі, тому обов’язковими умовами 
є фінансова стабільність підприємства та стій-
кість, що забезпечується фінансовим менедж-
ментом даного підприємства [2]. Л.С. Запасна 
вважає, що аналіз сутності підприємства дає 
змогу констатувати, що підприємству найбіль-
шою мірою властиві характерні риси організа-
ції як соціально-економічної системи, таким 
чином, у рамках дослідження логічним є розу-
міння підприємства як організації [3].

Кожна соціально-економічна система має дві 
рушійні сили – бажання вижити (зберегти себе, 
мати визначену стабільність) і прагнення роз-
виватися (самоудосконалюватися) [3, с. 6].

Поняття «розвиток» широко використову-
ється в науковому обігу із середини ХХ ст. і 
не має однозначного тлумачення. Спочатку під 
розвитком розуміли ідею пристосування, вижи-
вання в умовах обмеженості ресурсів і соціаль-
них конфліктів. У 50–70-х роках з'явилися 
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гіпотези вчених про циклічність такого розви-
тку і наявність відповідних його стадій, а саме 
поняття набувало все більшу різнобічність. 
У науковій літературі того періоду розвиток 
розглядався як найважливіший критерій про-
гресу, як ускладнення, збагачення якостей і 
потреб людини, розширення ступенів свободи її 
вибору і поведінки [4, с. 545].

Філософська наука визначає, що на відміну 
від явищ руху зміни, що можуть виклика-
тися дією зовнішніх щодо об'єкта сил, розви-
ток являє собою саморух об'єкта – іманентний 
процес, джерело якого укладено в самому 
об'єкті, що розвивається. Розвиток виникає в 
результаті протиріч, боротьби нового і старого, 
боротьби «суперечливих, взаємовиключних, 
протилежних тенденцій», властивих об'єктам 
«природи», їхнього подолання, перетворення в 
нові протиріччя.

Е.В. Шубравською розвиток трактується як 
процес переходу системи з одного стану в інший, 
що супроводжується зміною її якісних і кіль-
кісних характеристик [5, с. 37]. Цієї ж думки 
дотримується Ю.С. Погорєлов, який розглядає 
розвиток через кількісні й якісні зміни у функ-
ціонуванні системи, що характеризуються бага-
томірністю, спрямованістю і часто неминучістю, 
накопичуються і викликають перехід системи 
до якісно іншого стану [6, с. 31]. В «Академіч-
ному тлумачному словнику української мови» 
розвиток визначено як процес, унаслідок якого 
відбувається зміна якості чого-небудь, пере-
хід від одного якісного стану до іншого [7]. На 
думку О.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухина, роз-
виток – це рух уперед, формування нових рис, 
становлення нових структурних характеристик 
об'єкта, його еволюція, поліпшення, вдоскона-
лювання, прогрес, а також ріст і розширення 
[8, с. 11].

Розвиток як загальнонаукову категорію роз-
глядають із трьох сторін: як закон, як принцип 
та як явище. Розвиток як закон характеризує 
перехід від одного буття до іншого, причому 
наступний стан буття буде іншим за попере-
дній за кількісними або якісними характе-
ристиками. Традиційно вважають, що наступ-
ний стан буття буде кращим за попередній. 
Розвиток як явище є протилежним до буття, 
яке знаходиться в незмінному стані. Розви-
ток як принцип є іманентною рисою буття, 
його невід'ємною характеристикою, що також 
зумовлює можливість подаль-
ших змін буття [6, с. 31].

Таким чином, за наявності 
великої кількості точок зору 
щодо даного поняття вважа-
ємо, що як фундаментальну 
категорію розвиток необ-
хідно розглядати різнобічно і 
з широким контекстом, адже 
розвиток на основі єдиної еко-
номічної площини вміщує в 
себе багато однокореневих еле-

ментів, наприклад «зростання». У «Тлумач-
ному словнику української мови» термін «зрос-
тання» незалежно від предметної сфери його 
застосування трактують як «збільшуватися 
кількісно; досягати вищого ступеню розвитку» 
[9, с. 1087]. Зростання є зворотним процесом 
у часі, адже зростання або спад економічних 
показників завжди мають граничні межі, за 
якими починаються кризові явища. Розвиток 
передбачає нарощування якісних змін органі-
зації системи, розширює її можливості до онов-
лення і реагування на різного роду виклику 
зовнішнього середовища в умовах зростаю-
чої невизначеності. А зростання можливе за 
незмінних якісних характеристик системи і, як 
правило, викликане дією зовнішніх чинників. 
Ми вважаємо, що порівнювати категорії розви-
тку і зростання не можна, оскільки розвиток 
характеризується керованістю, цілеспрямова-
ністю і станом вимірювання, що передусім від-
різняє його від зростання.

Розвиток для підприємств розглядають, з 
одного боку, як такий тип змін, що підвищує 
ступінь організованості системи, а з іншого – 
як виділену у складі підприємства систему, в 
якій об'єднані інноваційні процеси, що ведуть 
до кількісних та якісних змін у всіх функ-
ціональних галузях підприємства, а також 
контури її управління на основі зворотних 
зв'язків, в яких вирішуються завдання стра-
тегічного та тактичного управління і запуска-
ються механізми самоорганізації оперативного 
управління розвитком. Базуючись на моделі 
життєвого циклу організації, розвиток підпри-
ємства можна трактувати як життєвий цикл, 
який характеризується часовими етапами і має 
такі стадії розвитку організації: народження, 
дитинство, отроцтво, рання зрілість, роз-
квіт сил, повна зрілість, старіння, оновлення  
[10, с. 100].

Структуру економічного розвитку формує 
розвиток усіх його елементів: економічної сис-
теми, галузі, підприємства, людського, фінан-
сового та майнового капіталу, інноваційних та 
інвестиційних процесів тощо. В. Кифяк уза-
гальнив та систематизував підходи до тракту-
вання розвитку підприємства (рис. 1).

Отже, незважаючи на поширеність поняття 
«розвиток підприємства» в науці, не має уні-
версального визначення цієї категорії, але ми 
бачимо спільні характеристики. Такими харак-

Рис. 1. Підходи до визначення категорії  
«розвиток підприємств» [11, с. 191]
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теристиками є: адаптація до впливу факторів 
внутрішнього та зовнішнього середовища, пере-
хід з одного стану в інший, наявність кількіс-
них та якісних змін.

Якщо розглядати різні етапи економіч-
ного розвитку, то стає очевидним, що підпри-
ємству належало і належить головне місце як 
на мікро-, так і на макрорівні, тому проведемо 
дослідження економічного змісту поняття «роз-
виток підприємства» з точки зору різних уче-
них (табл. 1).

Таким чином, погляди вчених об'єднуються 
в тому, що розвиток є процесом, результатом 
якого є придбання нових кількісних та якісних 

характеристик економіко-виробничої системи, 
поліпшення показників ефективності функці-
онування і приріст потенціалу підприємства, 
який допомагає йому пристосовуватися до 
динамічних змін у середовищі, зберігаючи свою 
життєдіяльність.

Узагальнення теоретичних концепцій щодо 
даної категорії дає можливість сформувати 
власне визначення: розвиток підприємства – це 
перехід закономірних якісно-кількісних змін 
економічної системи в довгостроковому періоді, 
які відбувається з обмеженими економічними 
ресурсами під дією потреб та інтересів суспіль-
ства в довгостроковій перспективі.

Таблиця 1
Визначення поняття «розвиток підприємства»

Автор, джерело Визначення поняття «розвиток підприємства» 

Ю.А. Плугіна 
[12, с. 194]

Якісні перетворення в його діяльності за рахунок змін кількісних і струк-
турних характеристик техніко-технологічних, організаційно-комунікацій-
них, фінансово-економічних ресурсів на основі ефективного використання 
інтелектуально-кадрових ресурсів та інформаційних технологій.

Р.О. Побережний 
[13, с. 91]

Спрямована зміна якісного стану організації, її структури, складу або 
властивостей, кількісних чи якісних змін елементів організації. При цьому 
розвитку організації притаманні ті ж властивості, що і «філософському роз-
витку», тобто циклічність і спіральність.

О.В. Раєвнєва 
[14, с. 108]

Унікальний процес трансформації відкритої системи в просторі та часі, який 
характеризується перманентною зміною глобальних цілей його існування шля-
хом формування нової дисипативної структури і переводом його в новий фактор 
(одна з альтернативних траєкторій розвитку підприємства) функціонування.

Ю.С. Погорєлов 
[6, с. 32]

Безупинний процес, що відбувається за штучно встановленою або природ-
ною програмою як зміна станів підприємства, кожен з яких є якісно іншим 
за попередній, через що у підприємства як у більш складної системи вини-
кають, розкриваються та можуть бути реалізовані нові можливості, нові 
властивості, якості та характерні риси, які сприяють здатності підприємства 
виконувати нові функції, вирішувати принципово інші завдання, що зміц-
нює його позиціонування в зовнішньому середовищі і підвищує здатність 
протидіяти його негативним впливам.

М.В. Афанасьєв,
В.Д. Рогожин, В.І. Рудика 
[15, с. 27]

Об'єктивна зміна тільки якісних характеристик системи, зумовлена як 
фундаментальними законами природи (єдності та боротьби протилежностей, 
переходу кількості в якість, розвитку суспільства по спіралі та нагору), так 
і закономірностями функціонування конкретних систем (старіння устат-
кування, набуття досвіду і знань співробітниками, виснаження природних 
ресурсів), за якої формуються нові властивості системи.

І.О. Богатирьов
[16]

Сукупність змін різної економічної природи, спрямованості, інтенсивності, 
що об'єктивно відбуваються в соціально-економічній системі підприємства 
під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів, а також призводять до пере-
ходу та фіксації підприємства в різний організаційно-економічний стан 
(щодо сталого характеру).

С.П. Дунда [17]
Сукупність спрямованих, інтенсивних та якісних змін економічної природи, 
що відбуваються на підприємстві внаслідок суперечності у внутрішньому 
середовищі та впливів факторів зовнішнього середовища.

В. Кифяк 
[11, с. 193]

Динамічна система взаємодіючих підсистем, передумов, факторів і принци-
пів, які формують вектор кількісних і якісних змін функціонування підпри-
ємства, спрямованих на досягнення пріоритетів.

Е.М. Коротков 
[18, с. 296]

Сукупність змін, які ведуть до появи нової якості та зміцнення життєвості 
системи, її здатність чинити опір руйнівним силам зовнішнього середовища.

О.Є. Кузьмін [19, с. 36]
Розвиток кожної організації має циклічний характер, тобто проходить через 
певні стадії життєвого циклу, що визначають особливості виробничо-госпо-
дарської, інвестиційної, фінансової та інших видів діяльності.

Т.Б. Надтока, 
Г.А. Какуніна [20]

Процес сукупних змін у соціально-економічній системі підприємства, спря-
мований на його перехід у новий якісно-кількісний стан у часі під впливом 
факторів внутрішнього і зовнішнього середовища, причому за напрямом він 
може бути як позитивним, так і негативним.

А.М. Турило, 
С.В. Святенко
[21, с. 121]

Економічна складова життєдіяльності підприємства в усіх її формах і проявах 
протягом його життєвого циклу здійснюється під впливом екзогенних та ендо-
генних факторів і орієнтована на досягнення поставленої власником мети.

О.В. Шубравська
 [5, с. 37]

Це процес переходу системи з одного стану в інший, що супроводжується 
зміною її якісних і кількісних характеристик.
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Проведений аналіз показує, що економічний 
розвиток підприємства є багатогранним яви-
щем, що й зумовлює наявність різних класифі-
каційних ознак і видів розвитку підприємства. 

Висновки. Залишається актуальним ство-
рення економічної моделі підприємства, в якій 
відбувалися би постійний економічний розви-
ток та швидке пристосування до змін економіч-
ного світу. Світова фінансова криза показала, 
що старі економічні закони малоефективні, у 
сучасній економіці вони втрачають свою акту-
альність. Завдання вчених – розробити такі 
моделі, методики і форми розвитку підпри-
ємств, які відповідали би сьогоденню.
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