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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні ринкові умови господарювання формують

високі вимоги до визначення стану та розвитку діяль-
ності господарюючих суб'єктів. Особлива увага при-
діляється розвитку підприємства. Це зумовлено тим, що
підприємство є первинною і провідною ланкою еконо-
міки держави, оскільки саме тут створюються конкретні
економічні блага, які стають першоосновою національ-
ного багатства. Відповідно до цього, виникає гостра
необхідність у формуванні концептуальних засад роз-
витку підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Сьогодні над питаннями індентифікації стану та ство-
рення передумов для забезпечення перспектив функ-
ціонування підприємств працюють такі науковці, як
М. Армсторнг, В. Герасимчук, М. Дороніна, Ф. Котлер,
О. Мельник, М. Мескон, О. Олексюк, Р. Скриньковсь-

кий, Л. Янковська та ін. [1—10]. У працях зазначених
авторів розкрито різноманітні аспекти (теоретичні та
прикладні засади) розвитку підприємств, які грунтують-
ся на:

1) визначенні ключових факторів (чинників), що зу-
мовлюють даний процес;

2) виокремленні різного складу, структури, переліку
показників (індикаторів, якісно-кількісних параметрів), що:

a) характеризують різні сфери діяльності суб'єктів
господарювання;

b) дають можливість спрогнозувати подальше фун-
кціонування підприємств та визначити перспективу їх
діяльності.

Однак, незважаючи на вагомі результати провідних
науковців у цьому напрямі, залишається об'єктом дис-
кусій механізм розвитку підприємства, недостатньо ува-
ги приділено переліку ключових показників (з бізнес-
індикаторами) для обчислення інтегрального рівня роз-
витку промислового підприємства.
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У науковій статті наведено сутність змісту поняття "розвиток підприємства". Представлено ме-
ханізм розвитку підприємства (з урахуванням діючої практики функціонування суб'єктів господа-
рювання у контексті ринкових відносин), який грунтується на таких параметрах: освітньо-фаховий
потенціал персоналу, конкурентоспроможність та інвестиційна привабливість підприємства. Зап-
ропоновано ключові показники (з бізнес-індикаторами) для обчислення інтегрального рівня роз-
витку промислового підприємства, а саме: рівень розвитку освітньо-фахового потенціалу персо-
налу; рівень масштабності розвитку підприємства; рівень якості розвитку підприємства.

In the scientific article it is defined the essence of content of the concept "development company". It
is presented the mechanism of the company (including the current practices of entities in the context of
a market economy), which is based on the following parameters: educational and professional personnel
potential, competitiveness and investment attractiveness of the company. A key performance indicators
(indicators of business) for calculating the integral level of development of industrial enterprise, namely
the level of education and professional capacity of staff; level scale enterprise development; the quality
of the enterprise.
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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
На основі аналізування економічних джерел та прак-

тики з поданої проблематики:
— навести сутність змісту поняття "розвиток підпри-

ємства";
— представити механізм розвитку підприємства з

урахуванням діючої практики функціонування суб'єктів
господарювання у контексті ринкових відносин;

— запропонувати ключові показники (з бізнес-інди-
каторами) для обчислення інтегрального рівня розвит-
ку промислового підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У результаті аналізування літературних джерел [1
— 10] та існуючої практики, безперечно необхідно по-
годитись з позиціями українських вчених-економістів,
що розвиток суб'єкта господарювання (підприємства)
(Z):

1) концептуально грунтується на таких 2-х вимогах
(або його визначальних характеристиках):

a) висока конкурентоспроможність;
b) висока інвестиційна привабливість [1, с. 262; 2, с.

1];
2) характеризується параметрами, що розкривають

результативність діяльності підприємства (систему
"інформація — ресурс — час"):

а) технологічність;
b) ефективність;
c) інтенсивність;
d) швидкість [2, с. 5; 3; 4, с. 27];
3) залежить від напрямів розвитку освітньо-фахо-

вого потенціалу персоналу в контексті забезпечення
підвищення інвестиційної привабливості підприємства та
його конкурентоспроможності [2; 4, с. 11].

У контексті цього можна стверджувати: розвиток
підприємства доцільно розглядати в системі "інформа-
ція — ресурс — час" [4, c. 27] і як
результуючу характеристику таких
параметрів:

— освітньо-фаховий потенціал
персоналу (Y);

— конкурентоспроможність
(К);

— інвестиційна привабливість
(Х).

Для забезпечення результатив-
ного розвитку підприємства (Z) по-
винні виконуватись вимоги:

1) розвиток Y;
2) високий рівень К;
3) високий рівень Х.
З огляду на вищезазначене,

враховуючи зокрема результати
досліджень літературних джерел [1,
с. 262; 2; 3; 4, с. 11; 5—9], доцільно
підтримати думку (позицію, підхід)
Р.М. Скриньковського та представи-
ти механізм розвитку суб'єкта гос-
подарювання (підприємства) та
формування його перспективи (рис.
1).

Поряд з тим, у результаті опитування керівників вироб-
ничо-господарських структур, нами встановлено, що пода-
ний механізм (рис. 1) характеризується чіткістю, комплекс-
ністю, високою структурованістю та містить фундаментальні
основи перспективи функціонування суб'єктів господарю-
вання (підприємств) в контексті ринкових відносин.

Відповідно до цього, враховуючи зокрема резуль-
тати досліджень у наукових працях О.Г. Мельник [1, с.
262—266], Р.М. Скриньковського [2; 4], В.Г. Герасим-
чук [5] та Л.А. Янковської [10], для обчислення інтег-
рального рівня розвитку промислового підприємства
необхідно врахувати такі три ключові показники (з біз-
нес-індикаторами), а саме:

1. Рівень розвитку освітньо-фахового потенціалу
персоналу [4, с. 83—84; 10]:

1) забезпеченість професійними кадрами:
— загальна чисельність;
— кваліфікаційний склад працівників до виконува-

них ними робіт;
— вікова структура;
— наявність та резерви кадрових ресурсів;
2) матеріально-технічна забезпеченість:
— фінансова забезпеченість;
— наявність достатньої кількості актуальних ком-

п'ютерів з відповідним програмним забезпеченням та ек-
спериментальної бази відповідного класу;

— досягнутий організаційно-технічний рівень;
3) науково-інформаційна забезпеченість:
— наявність власних ідей та науково-технічних роз-

робок;
— компетентність, інформованість про вітчизняний

та зарубіжний досвід тощо;
4) оптимальність організації ОФП:
— компетенція та стратегічні принципи розвитку;
— критерії вибору напрямів, спеціалізації, спеціаль-

ностей;

Означення: 
високий рівень Z забезпечується умовою – ↑↑ КX , з урахуванням розвитку Y. 

 

Умовні позначення: 

Y – освітньо-фаховий потенціал персоналу; 

Х – інвестиційна привабливість підприємства; 

Y – конкурентоспроможність підприємства; 

Z – стан та розвиток підприємства в системі “інформація – ресурс – час”; 

P – перспектива функціонування підприємства; 

напрям впливу. 
 

Х Y К 

Z 

P 

Рис. 1. Механізм розвитку підприємства

Примітка: підхід Р.М. Скриньковського [2, с. 1, 7; 4, с. 11, 27].
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— принципи мінімізації втрат [4, с. 83 — 84].
2. Рівень масштабності розвитку підприємства [1, с.

265—266; 5]:
— чистий прибуток/збиток;
— чистий дохід від реалізації;
— собівартість;
— середньорічна вартість активів;
— середньорічна основних засобів;
— середньорічна оборотних активів.
3. Рівень якості розвитку підприємства [1, с. 265; 4,

с. 93—94]:
— коефіцієнт ритмічності виробництва;
— коефіцієнт бездефектної продукції;
— рівень задоволення потреб споживача готовою

продукцією.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
ДОСЛІДЖУВАНОЇ ТЕМИ

Розвиток підприємства доцільно розглядати в сис-
темі "інформація — ресурс — час". Для забезпечення
результативного розвитку підприємства повинні вико-
нуватись такі фундаментальні вимоги: розвиток освіт-
ньо-фахового потенціалу персоналу, висока конкурен-
тоспроможність та висока інвестиційна привабливість.

Для обчислення інтегрального рівня розвитку про-
мислового підприємства необхідно врахувати такі клю-
чові показники:

1) рівень розвитку освітньо-фахового потенціалу
персоналу;

2) рівень масштабності розвитку підприємства;
3) рівень якості розвитку підприємства.
Перспективи подальших розвідок в обраному на-

прямі полягають у встановленні основних факторів (чин-
ників), що перешкоджають розвитку освітньо-фахово-
го потенціалу персоналу підприємства.
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