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У статті визначено підходи теоретиків і практиків до поняття сутності «соціально-економічний розвиток» підприємства. Здійснено огляд 
та аналіз наукової літератури з питань  соціально-економічного розвитку підприємства. Проаналізовано поняття "соціально-економічного 
розвитку". Сформульовано визначення терміну "соціально-економічний розвиток підприємства". Досліджено зовнішні і внутрішні 
фактори, що впливають на формування та регулювання соціально-економічного розвитку підприємства, систематизовано цілі, 
закономірності й принципи управління соціально-економічним розвитком. Розглянуто етапи процесу управління соціально-економічним 
розвитком підприємств. 
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В статье определены подходы теоретиков и практиков к понятию сущности «социально-экономическое развитие» предприятия. 
Осуществлен обзор и анализ научной литературы по вопросам социально-экономического развития предприятия. Проанализированы 
понятия "социально-экономического развития". Сформулировано определение термина "социально-экономическое развитие 
предприятия". Исследованы внешние и внутренние факторы, влияющие на формирование и регулирование социально-экономического 
развития предприятия, систематизированы цели, закономерности и принципы управления социально-экономическим развитием. 
Рассмотрены этапы процесса управления социально-экономическим развитием предприятий. 
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The article defines the approaches of theorists and practitioners to the concept of the essence of "socio-economic development" of the enterprise. 
The review and analysis of scientific literature on issues of socio-economic development of the enterprise was carried out. The concept of "socio-
economic development" is analyzed. The definition of the term "socio-economic development of the enterprise" is formulated. The external and 
internal factors influencing the formation and regulation of socio-economic development of the enterprise are investigated, the goals, laws and 
principles of social and economic development management are systematized. The stages of the process of management of social and economic 
development of enterprises are considered. 
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Вступ. 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. Реалії української 
економіки пріоритетним чинником ефективного 
господарювання визначають взаємодію 
господарюючого суб’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 та її господарюючих 
суб’єктів. Під даним терміном розуміють процес 
трансформації відносин між економічними 
суб'єктами та соціальними групами населення. 
Соціально-економічний розвиток підприємства – 
складний суперечливий процес, у якому взаємодіють 
позитивні і негативні фактори, а періоди прогресу 
змінюються періодами регресу. Політичні і військові 
потрясіння, соціальні конфлікти, екологічні 
катастрофи можуть призупинити розвиток економіки 
будь-якого підприємства, відкинути його на кілька 

десятиліть назад, а іноді й привести до остаточної 
загибелі.  

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок з важливими науковими чи 
практичними завданнями. Сучасна економічна 
система докорінно змінює становище людини у 
суспільстві, підносить її роль і значення. Людина зі 
своїми знаннями, відношенням до оточуючого світу 
змінює систему до якісно нового стану – вносячи 
соціальні корективи. Нові системи у всьому стають 
більш соціальними, заснованими на 
загальнолюдських цінностях, та створюють всі умови 
для всебічного розвитку людини. В результаті на 
мікроекономічному рівні відбувається зміна ролі 
факторів виробничого процесу. На перший план 
виступає робоча сила людини не в фізичному, а в 
інтелектуальному капіталі, що втілюється у процесі 
виробництва, в засобах та предметах виробництва, 
які потребують підготовленості та високого рівня 
людського капіталу. Основоположними стають 
інтелектуальний, людський та соціальний капітали. 
Тому підприємство неодмінно має дбати про 
соціальну складову свого розвитку. А тому 
актуальним постає питання розгляду соціально-
економічного розвитку підприємства як важливої 
умови сучасного конкурентоспроможного ведення 
бізнесу.  
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Метою статті є визначити сутність та виділити 
основні елементи управління соціально-економічним 
розвитком підприємства.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
З’ясуванню природи соціально-економічного 
розвитку підприємств присвятили свої праці такі 
вчені, як: Антошкіна Л.І., Бакуменко В.Д., Балашова 
Р.І, Барабанник Л.Б.,Бичков О.О., Бондар І.К., 
Вознюк О.В., Ворожейкін І.Є., Лепьохін О.В., 
Лепьохіна І.О., Олейнікова Л.Г., Стеченко Д.М., 
Ушенко І.В., Череп А.В., Чупир О.М. та ін.  

Але незважаючи на значний науковий доробок 
вчених, питання соціально-економічного розвитку 
підприємства залишаються недостатньо вивченими, 
що робить актуальним подальше вивчення даної 
проблематики. 

Викладення основного матеріалу.  
Антошкіна Л.І., Бондар І.К., Стеченко Д.М., 

Ушенко І.В. під соціально-економічним розвитком 
вбачають характеристику динамічного стану 
підприємства, обумовленого цілями його 
функціонування і розвитку, який визначає «систему 
координат», в якому воно здійснює свою 
життєдіяльність [2, с. 167–168]. 

Череп А.В., Лепьохін О.В., Лепьохіна І.О., 
Олейнікова Л.Г. трактують соціально-економічний 
розвиток як здатність робітників підприємства 
пізнавати й створювати можливості, інтегруючи в 
просторі та часі процеси трансформації всіх видів 
ресурсів для виробництва матеріальних благ та 
послуг, єдність можливостей та процеси їх реалізації 
[5, с. 25].  

Бичков О.О. наголошує на тому, що соціально-
економічний розвиток – це здатність системи 
підтримувати певні темпи руху та утримувати 
рівновагу при зовнішніх збуреннях [6, с. 75].  

Ворожейкін І.Є. соціально-економічний 
розвиток суспільства трактує як сукупність усіх 
наявних у його межах ресурсів – матеріальних і 
духовних, природних і трудових; як уже залучених в 
процеси суспільного виробництва і соціального 
розвитку, так і тих ресурсів, які можуть бути 
реалізовані та використані для зміцнення соціально-
політичної стабільності, підвищення рівня якості 
життя населення, зростання ефективності галузей 
народного господарства [7, с. 45].  

Кожне з цих визначень підкреслює те, що 
соціально-економічний розвиток підприємства є 
доволі складним процесом, який передбачає: 
фінансову стабільність, збільшення обсягів 
виробництва та збуту, зростання економічної 
ефективності використання ресурсів підприємства, 
комфортні та безпечні умови праці персоналу та його 
соціальна захищеність. 

Отже, дослідження існуючих точок зору вчених-
економістів щодо визначення соціально-
економічного розвитку різних систем дозволило 
сформувати наступне визначення сутності поняття 
«соціально-економічний розвиток підприємства». 
Соціально-економічний розвиток підприємства – це 
необоротна, спрямована, закономірна та позитивна 
зміна економічного стану та соціальної 

інфраструктури господарюючого суб’єкта, в 
результаті якої він переходить до принципово нового 
якісного стану. 

Соціально-економічний розвиток не має меж і 
повинен розглядатись як довгостроковий та 
нескінчений процес. Однак, він потребує створення 
механізмів впливу на колективи працівників для 
управління динамікою якісного розвитку. Від цього 
залежать не лише позитивні зрушення у виробничій 
та господарській сферах діяльності підприємства, але 
і можливості швидкої їх адаптації. Високий рівень 
соціального розвитку підприємства можливий лише 
тоді, коли існуючі соціальні відносини співпадають з 
інтересами, потребами людини, що в свою чергу 
залежить від ефективної системи управління 
організацією. 

Основу такої системи будуть складати ті 
елементи, що на сьогодні є рушійними силами 
розвитку для підприємства, а саме: стійкий, 
інноваційний, організаційний, соціальний, 
економічний та технічний розвитки. Кожна із цих 
складових елементів характеризує окремий напрям, 
без якого неможливе якісне та кількісне 
удосконалення підприємства як соціально-
економічної системи в сучасних умовах. Зважаючи 
на трансформації у розумінні ефективної 
підприємницької діяльності, керівництво повинно 
розглядати соціально-економічний розвиток 
підприємства як стратегічний процес досягнення 
конкурентоспроможності. В результаті, це допоможе 
швидше пристосовуватись до сучасних змін 
зовнішнього середовища, зумовлених глобалізацією 
економічно-політичних та соціально-політичних 
процесів, індивідуалізацією суспільства в цілому і 
особистості зокрема, підвищенням значимості 
особистості та її прав, стрімкою науково- технічною 
революцією та новим культурним витком 
суспільного розвитку. 

Особливо важливо, щоб управління розвитком 
підприємства охоплювало такі етапи: оцінювання 
конкурентного статусу підприємства; вибір напрямів 
соціально-економічного розвитку; планування 
розвитку і регулювання соціально-економічного 
розвитку [8, c. 133]. 

Концепція соціально-економічного розвитку 
суспільства і окремого підприємства повинна 
включати дві основні складові – економічну та 
соціальну. Економічна складова концепції розвитку 
заснована на теорії максимального потоку сукупного 
доходу, який може бути здійснений за умови 
збереження сукупного капіталу через використання 
обмежених ресурсів та використання природно-, 
енерго-, матеріалозберігаючих технологій, 
включаючи видобуток і переробку сировини, 
створення екологічно чистої продукції, мінімізацію, 
переробку та знешкодження відходів. До 
характерних ознак економічного розвитку 
підприємств можна віднести: фінансову стабільність, 
збільшення обсягів виробництва та збуту, зростання 
економічної ефективності використання ресурсів 
підприємства, наявність комфортних та безпечних 
умов праці персоналу та його соціальну захищеність. 
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Соціальна складова концепції розвитку орієнтована 
на людину і спрямована на збереження стабільності 
соціально-психологічної підсистеми, тобто трудового 
колективу і культурної підсистеми суспільства. У 
рамках концепції людського розвитку людина є не 
об'єктом, а суб'єктом розвитку. Основна увага 
приділяється збереженню здібностей до 
самовідновлення і динамічної адаптації таких систем 
до змін, а не збереження їх у деякому «ідеальному» 
статичному стані. Важливі також і механізми 
взаємодії цих складових концепції соціально-
економічного розвитку підприємства [2, с. 136]. 

Економічна і соціальна складові, взаємодіючи 
одна з одною, породжують такі нові завдання, як 
реалізація довгострокового економічного зростання 
підприємства та працівників, підвищення їхнього 
добробуту. Проте у разі надання першочергових 
пріоритетів змінам у технічній та економічній 
складових підприємство, як соціально-економічна 
система, гальмує свій соціальний розвиток, тим 
самим нагромаджуючи процеси саморуйнування в 
соціальному середовищі. Однією з проблем розвитку 
є наявність протиріч між економічними інтересами 
підприємства на ринку та інтересами соціального 
розвитку працівників. До таких проблем можна 
віднести потребу в витратах для забезпечення 
соціального розвитку персоналу і підприємства в 
цілому. Головною метою вдосконалення соціального 
управління колективом є підвищення соціального 
ефекту та рівня соціальної ефективності 
функціонування підприємства. Ефективність 
соціального розвитку – характеристика соціального 
середовища підприємства, що виражає відповідність 
між впливом на персонал результатів соціальних 
заходів, у тому числі впровадження нових соціальних 
технологій, і витратами матеріально-фінансових й 
інших ресурсів на їхнє здійснення. Соціальна 
ефективність, її визначення й оцінка ґрунтуються на 
якісних показниках і визнанні пріоритетності 
соціальних цілей: чим більшою мірою той або інший 
захід сприяв рішенню конкретних соціальних 
проблем, тим він є більш соціально ефективним. Від 
якості трудових ресурсів залежить ефективність 
вико- ристання матеріальних ресурсів підприємства. 
В свою чергу, соціальний розвиток підприємства 
передбачає забезпечення оплати, охорони, 
нормування праці, умови праці, соціальний захист і 
страхування робітників, а також підготовку та 
перепідготовку управлінського і виробничого 
персоналу. На думку науковців, економічна та 
соціальна складові підприємства тісно пов`язані між 
собою, і тому важелі їх розвитку мають бути 
узгодженими і систематизованими [9, с. 136]. 

Першоосновою і джерелом соціально-
економічного розвитку підприємства слід вважати 
різноманітні зміни внутрішньо-системного характеру 
та зміни, що виступають результатом взаємодії 
соціально-економічної системи з факторами 
оточуючого зовнішнього середовища. Ключовим 
моментом у даному процесі слід вважати протиріччя 
між обмеженими економічними ресурсами та 
необмеженістю економічних потреб людини. На 

ефективність соціального розвитку промислових 
підприємств впливає ряд факторів, які поділяються 
на зовнішні і внутрішні. До першої групи належать: 
рівень і ефективність соціального захисту населення 
з боку держави, рівень державної підтримки розвитку 
соціальної інфраструктури підприємств, доступність 
кредитних ресурсів, рівень податкового тиску. Серед 
факторів другої групи є механізми формування і 
використання фонду соціального розвитку, 
застосовувана система оплати праці і матеріального 
стимулювання на підприємстві, ефективність 
економічного потенціалу підприємства, 
забезпеченість підприємства об'єктами соціальної 
інфраструктури, підвищення кваліфікації кадрів, 
управління соціальним розвитком на підприємстві [7, 
с. 156]. 

Соціальна складова розвитку підприємства 
регулюється програмами та методами підвищення 
якості трудового життя персоналу: режим роботи; 
організація та безпечні умови праці; справедлива 
заробітна плата; забезпечення житлом; охорона 
здоров’я; оздоровлення та відпочинок; надання 
соціальних послуг; доступ до культурних цінностей; 
виробнича демократія і організація самоуправління 
[10, с. 7]. 

При управлінні соціальним розвитком 
підприємства керівництву потрібно сформувати 
специфічні цілі, визначити закономірності та 
принципи управління. До основних цілей управлінні 
соціальним розвитком підприємства доцільно 
віднести: створення умов, що гарантують права і 
свободи працівників; забезпечення зростання 
культурного і освітнього рівня працівників; 
створення безпечних умов праці і відпочинку 
персоналу; розвиток трудової, соціально-політичної, 
громадської і творчої активності працівників; 
соціальне нормування і регулювання працівників у 
колективі через формування колективних договорів і 
угод; залучення персоналу до інновацій і 
нововведень. До закономірностей управління 
соціальним розвитком підприємства варто віднести 
наступні: пріоритет керівництва на виконання 
соціальних цілей; спеціалізація і кооперація праці за 
професійною спрямованістю; інтеграція роботи 
підрозділів і працівників на підприємстві; зростання 
інтелектуальності праці працівників. Основними 
принципами управління соціальним розвитком 
повинні бути такі: системність, наукова 
обґрунтованість, демократизм, ефективність, 
конкуренція, мотивація, соціальна орієнтація 
управління, соціальна стабільність та соціальна 
відповідальність. Тому сучасними закономірностями 
управління соціальним розвитком підприємства 
повинні бути пріоритети соціальних цілей та 
зростання інтелектуалізації праці, а найважливішими 
принципами стають соціальне партнерство, соціальна 
відповідальність для досягнення стабільності 
колективу. А у періоди економічних і політичних 
криз, спаду обсягів виробництва і зменшення 
валового внутрішнього продукту управління 
соціальним розвитком має бути спрямоване на 
гарантування мінімального соціального забезпечення 
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населення та персоналу підприємства. Отже, рівень 
соціального розвитку колективів промислових 
підприємств у широкому значенні виражається 
сукупністю умов і відносин, що визначають життя, 
працю, побут та інтелектуально-культурний розвиток 
працівників даного підприємства, характеризує 
досягнутий у колективі на певний проміжок часу 
рівень задоволення різних потреб людей (не тільки 
фізичних, а й соціальних, інтелектуальних, 
духовних), а також визначає й оцінює реальні 
економічні джерела та соціально-правові гарантії 
забезпечення життєдіяльності й подальшого розвитку 
промислового колективу підприємства. Соціальні 
аспекти стимулювання персоналу підприємства 
спрямовані на зниження плинності персоналу, 
стимулювання працівників до ефективної і якісної 
праці, зниження профспілкової активності, 
запобігання стресам і конфліктам, залучення і 
закріплення на підприємстві кваліфікованих 
працівників. Процес управління соціально-
економічним розвитком підприємства охоплює 
чотири етапи: оцінювання конкурентного статусу 
підприємства і потенціалу соціально-економічного 
розвитку підприємства; вибір напрямів соціально-
економічного розвитку; планування соціально-
економічного розвитку; регулювання соціально-
економічного розвитку підприємства. Вибір напрямів 
соціально-економічного розвитку підприємства може 
стосуватися розроблення стратегічних напрямів 
розвитку основних видів діяльності підприємства, 
бізнес-процесів (технічна, технологічна 
диверсифікація), продукції (спеціалізація, товарна 
диверсифікація), споживачів (диверсифікація ринків 
збуту), персоналу (розвиток людського капіталу). На 
особливу увагу заслуговує вибір (зміна) виду 
діяльності, оскільки диверсифікація видів діяльності, 
як правило, супроводжується синергетичним 
ефектом. Необхідно визначити пріоритетні напрями, 
на які необхідно звернути пильну увагу, і фінансову 
підтримку керівництву.  

Висновки. 
Соціально-економічна система являє собою 

єдине ціле, у якому тісно пов'язані усі елементи – при 
зміні будь-яких частин відбувається переорієнтація 
чи адаптація інших. У сучасному середовищі 
функціонування підприємства повинні постійно 
пристосовуватись до змін, що стає запорукою 
конкурентоспроможності на ринку, довгострокового 
та стабільного ведення бізнесу, підвищення іміджу. 
Саме високоефективне управління соціально-
економічним розвитком є на сьогодні найголовнішим 
напрямом удосконалення підприємства. Воно 
забезпечує поєднання конкурентоспроможного 
ведення бізнесу із ефективним, раціональним та 
сучасним вико- ристанням трудового потенціалу 
підприємства, що про- являється у розвитку 
інтелектуального, людського та соціального 
капіталів. Підприємство являє собою соціальну 
систему, складність функціонування якої 
проявляється у різносторонньому відображенні 
інтересів людини. Суперечливість проявляється у 
тому, що в усіх елементах функціонування 

підприємства відобража- ються як потреби, так і 
результати соціальної політики. Нехтування 
соціальною складовою для підприємства є 
фатальним. Перспективою подальших досліджень є 
визначення ролі людського, соціально та 
інтелектуального капіталів як невід'ємних атрибутів 
соціально-економічного розвитку підприємства. 
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