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Шишковський С. В. Ключові фактори впливу на управління розвитком підприємств
Поступове відмирання командно-адміністративної системи управління зумовлює актуальність дослідження особливостей розробки методоло-
гічного підґрунтя управління розвитком промислових підприємств з точки зору сучасного менеджменту. У статті виділено особливості управ-
ління розвитком промислових підприємств в умовах глобалізації як утвердження методології сталого розвитку, яка базується на принципах: 
соціально відповідальної діяльності підприємств; зростання ваги управління змінами й обмеженнями в загальній системі управління розвитком 
підприємства; підвищення ролі неформального інструментарію при побудові методології оцінювання напрямів, а також методів стратегічно-
го прогнозування та планування розвитку підприємств; відмови від управлінських рішень на короткострокову перспективу на користь рішень 
довгострокового стратегічного характеру; децентралізації управління діяльністю підприємств і поширення колективних методів прийняття 
рішень; удосконалення маркетингового менеджменту як одного з вирішальних чинників підвищення конкурентоспроможності підприємств, їх 
інвестиційної привабливості. Розроблено трактування розвитку підприємства як процесу набуття нових якісних, кількісних чи структурних 
властивостей соціально-економічної системи, що передбачає зміну параметрів його стану та набуття рівноваги. Система трансформується 
через зростання, активізацію чи структуризацію складових елементів. Розглянуто співвідношення понять «інновації» та «розвиток» як склад-
них категорій, що потребують чіткого розмежування й уточнення. До факторів, що обмежують спроможність підприємств збільшувати ви-
робництво, належать: ціни на сировину та матеріали, вартість енергоносіїв, податковий тиск, брак обігових коштів, недостатній плато-
спроможний попит вітчизняних споживачів, висока конкуренція на товарному ринку. Ключовими внутрішніми факторами, які впливають на роз-
виток підприємства, є його наявний потенціал, функціональна активність організації та результативність розвитку підприємства. Інновації 
залишаються важливою ознакою розвитку – необхідною, проте недостатньою для його здійснення. До ключових факторів впливу на управління 
розвитком підприємств віднесено місію, бачення (візію), цінності та політику, план і програму розвитку підприємства.
Ключові слова: розвиток, підприємство, фактор, управління розвитком, тенденція розвитку, глобалізація.
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Shyshkovskyi S. V. Key Factors Influencing the Management of the Enterprise’s Development
The gradual demise of the command-administrative management system determines the relevance of the study of the peculiarities of the development of the 
methodological basis for managing the development of industrial enterprises in terms of modern management. The article highlights the features of managing 
the development of industrial enterprises in the context of globalization, as the adoption of the methodology of sustainable development, which is based on the 
principles of socially responsible activities of enterprises; increasing the weight of management of changes and constraints in the overall management system of 
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enterprise development; increasing the role of informal tools in building a methodology for evaluating directions, as well as methods of strategic forecasting and 
planning of enterprise development; abandonment of management decisions in the short term in favor of long-term strategic decisions; decentralization of en-
terprise management and dissemination of collective decision-making methods; improving marketing management as one of the decisive factors in increasing 
the competitiveness of enterprises, their investment attractiveness. The interpretation of the enterprise’s evolvement as a process of acquiring new qualitative, 
quantitative or structural properties of the socio-economic system, which involves a change in the parameters of its state and the acquisition of equilibrium, is 
elaborated. The system is transformed through the growth, activation or structuring of the constituent elements. The author considers relationship between the 
concepts of «innovation» and «development» as complex categories that need to be clearly delineated and closer defined. The factors limiting the ability of en-
terprises to increase production include: prices for the raw and expendable materials, cost of energy, tax pressure, lack of working capital, insufficient effective 
demand of domestic consumers, high competition in the commodity market. The key internal factors that affect the development of the enterprise are its exist-
ing potential, functional activity of the organization and the effectiveness of enterprise development. Innovation remains an important sign of development –  
necessary, but insufficient for its implementation. The key factors influencing the management of enterprise development include the mission, vision, values and 
policies, plan and program of enterprise development.
Keywords: development, enterprise, factor, development management, development trend, globalization.
Fig.: 1. Tabl.: 1. Bibl.: 15.
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В умовах перманентних змін, що породжуються 
глобалізацією та збільшенням невизначеності 
бізнес-середовища, кардинально змінюються 

вимоги до розвитку підприємств. Єдиного підходу до 
визначення глобалізації не існує, оскільки окремі пи-
тання та його складові є предметом дослідження бага-
тьох наук. Проте безсумнівним залишається той факт, 
що процес глобалізації має еволюційний характер і за-
ймає тривалий час. Поступове відмирання командно-
адміністративної системи управління зумовлює акту-
альність дослідження особливостей розробки методо-
логічного підґрунтя управління розвитком промисло-
вих підприємств з точки зору сучасного менеджменту. 

Проблема управління розвитком промислових 
підприємств в умовах глобалізації потребує подальшо-
го дослідження в напрямку розробки об’єктивних ме-
тодів оцінювання стану та динаміки розвитку підпри-
ємств, формування методологічних основ управління 
змінами та обмеженнями у процесі господарської ді-
яльності організацій з урахуванням ризику, спричине-
ного дією ряду зовнішніх і внутрішніх факторів.

Дослідженню факторів впливу на розвиток 
підприємств і їх аналізуванню присвячено ряд ро-
біт відомих науковців, а саме, таких як: Б. Андруш-
ків, І. Ансофф, В. Вітлінський, П. Друкер, С. Дунда,  
Л. Мельник, Ю. Погорелов, В. Пономаренко, О. Ра-
євнева, О. Тридід, Р. Фещура, Ф. Фідлер, Ф. Хміль,  
Й. Шумпетер, В. Яцура та ін. 

У роботі [1] до факторів, що здійснюють вплив 
на розвиток підприємства, віднесено як об’єктивні, 
так і суб’єктивні фактори. Об’єктивні фактори 
трактуються як ті, що формуються на рівні держави. 
Суб’єктивними визначаються фактори внутрішнього 
середовища, або фактори мікрорівня. Проте такий 
поділ факторів на групи не дає відповіді на питання, 
що ж саме впливає на розвиток підприємств і як ви-
ділити ключові фактори.

Незважаючи на велику кількість досліджень да-
ної тематики серед вітчизняних та іноземних науков-
ців, проблема впливу ключових факторів на розвиток 
підприємства залишається актуальною та потребує 
подальших досліджень. 

Попри значну кількість досліджень і широке 
коло публікацій, що описують різноманітні фактори 
впливу на розвиток підприємств туристичної, ін-
новаційної чи публічної сфер, проблема виділення 
ключових факторів розвитку підприємств потребує 
подальшого опрацювання і, відповідно, – урахування 
сучасних умов господарювання підприємств.

Метою дослідження є визначення ключових 
факторів впливу на управління розвитком підпри-
ємств.

Як зазначає Ф. Хміль [2], основні соціально-еко-
номічні зміни у світі та вітчизняному бізнес-
середовищі викликаються дією декількох груп 

об’єктивних чинників макро- та мікроекономічного 
характеру і проявляються через технологічні зміни 
(науково-технічний прогрес, швидке оновлення тех-
нологій); економічні зміни (виникнення нових рин-
ків, зростання вартості ресурсів виробництва); су-
спільні зміни (соціальна напруженість у суспільстві, 
нові міжнародні та національні законодавчі правила, 
зміна суспільних норм тощо) та продуктові зміни 
(створення нових видів продукції, формування попи-
ту споживачів).

Проте така класифікація не повністю охоплює 
об’єктивні зміни, спричинені глобалізацією. Також 
варто відзначити, що перехід від індустріального 
укладу до інформаційного ніяк не свідчить про від-
мову від першого у буквальному розумінні. Навпаки, 
в країнах «розвиненого капіталізму» науковці наго-
лошують на факті реіндустріалізації, що спричинена 
НТП і відповідним здешевленням енергоресурсів.  
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У результаті це приводить до зниження питомої ваги 
операційних витрат у собівартості продукції. 

У таких умовах зростає роль нових технологій 
управління, що включають реконструкцію бізнес-
процесів і тотальне управління якістю, а також пере-
хід від директивного прийняття рішень керівником 
до побудови системи, що забезпечує процес колек-
тивного прийняття ефективних рішень на усіх рівнях 
управління. 

Управлінська діяльність усе більше тяжіє до за-
безпечення узгодженої взаємодії стейкхолдерів шля-
хом розроблення та впровадження мобільної кому-
нікаційної системи як елемента корпоративної куль-
тури, зосереджуючись на формуванні й ефективному 
використанні кадрового потенціалу, однак не відда-
ляючись від виробництва як основного виду діяль-
ності підприємства. Цим пояснюється поширення 
запровадження евристичних алгоритмів (експертні 
оцінки, метод «мозкового штурму», ділові ігри тощо) 
до обґрунтування управлінських рішень щодо вибору 
напрямів розвитку економічних процесів за певного 
нівелювання ролі економетричного інструментарію в 
об’єктивному аналізі статистичних даних, які опису-
ють результати виробничо-господарської діяльності 
підприємств [3].

Основною особливістю менеджменту про-
мислових підприємств на сучасному етапі 
є імплементація методології глобального 

менеджменту щодо сталого розвитку, яка ініційова-
на міжнародними організаціями, і передусім, ООН. 
Глобальне управління за своєю сутністю є політич-
ним і стратегічним соціально відповідальним ме-
неджментом. Базовою підсистемою глобального ме-
неджменту є ноосферний стратегічний менеджмент, 
що базується на теорії ноосфери та стратегії сталого 
світового розвитку [4].

Внаслідок упровадження методології сталого 
розвитку та соціально відповідального підприємни-
цтва зростають вимоги системи менеджменту до за-
безпечення участі працівників в управлінні розвитком 
підприємств, створення можливостей для розширен-
ня їх знань і компетенції, підвищення якості трудової 
діяльності, що приводить до виникнення та розвитку 
таких форм мобільності знань, як «вільні» спеціалісти 
та «організації-самоучки», основним видом діяльнос-
ті яких є не тільки навчання, але і застосування знань 
на практиці для ефективного виробництва.

Зважаючи на вищенаведені факти, можна ви-
ділити такі особливості управління розвитком про-
мислових підприємств в умовах глобалізації, як:
 утвердження методології сталого розвитку, 

яка базується на принципах соціально відпо-
відальної діяльності підприємств;

 зростання ваги управління змінами й обме-
женнями в загальній системі управління роз-
витком підприємства;

 підвищення ролі неформального інструмента-
рію при побудові методології оцінювання на-
прямів, а також методів стратегічного прогно-
зування та планування розвитку підприємств;

 відмова від управлінських рішень на коротко-
строкову перспективу на користь рішень дов-
гострокового стратегічного характеру;

 децентралізація управління діяльністю під-
приємств та поширення колективних методів 
прийняття рішень;

 удосконалення маркетингового менеджменту 
як одного з вирішальних чинників підвищен-
ня конкурентоспроможності підприємств, їх 
інвестиційної привабливості.

Основні фактори, що впливають на розвиток 
підприємств, виокремлено у праці [5]:
 ендогенні (технологічне, фінансове, матері-

альне, сировинне, енергетичне, майнове, ка-
дрове, інформаційне забезпечення, місія та 
цілі підприємства);

 екзогенні (конкуренти, споживачі, постачаль-
ники, науково-технічний прогрес, державні 
органи влади, профспілки, інфраструктурне 
забезпечення, міжнародні економічні від-
носини, законодавчі акти, стан економіки в 
країні, соціально-культурний та рівень життя 
населення тощо).

Інші типології факторів впливу на розвиток під-
приємств наведено в теоретичних напрацюваннях 
[7–9]:
 за природою виникнення – чинники зовніш-

нього та внутрішнього середовища;
 за механізмом дії – позитивні, негативні;
 за механізмом виникнення – об’єктивні, су-

б’єк тивні;
 за сутністю або контекстністю перетво-

рень – економічні перетворення, соціальні 
перетворення;

 за тривалістю часу дії – постійні, тимчасові;
 за характером прояву – циклічні, нециклічні;
 за ступенем залежності – незалежні (оди-

ничні), залежні (комплексні);
 за ступенем регульованості – регульовані, 

нере гульовані; 
 за ступенем охоплення наслідків – загальні, 

часткові;
 за ступенем впливу – основні, другорядні;
 за явністю прояву – явні, латентні.

Вищенаведену типологію факторів розвитку під-
приємства необхідно доповнити за критерієм 
впливу на управління розвитком підприємств,  

а саме: стимулювальні фактори (активізують розви-
ток організацій і сприяють розширенню діяльності, за-
безпечують сталі зміни), стримувальні фактори (об-
межують розвиток організації, негативно впливають 
і дестабілізують виробничо-господарську діяльність).
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У «Словнику української мови» термін «клю-
човий» означає: «Головний, вирішальний» [10]. До 
ключових факторів розвитку підприємств варто від-
нести саме ті чинники, що є вирішальними в процесі 
трансформації підприємства в момент проходження 
точок біфуркації.

Підприємство, як будь-яка соціально-економіч-
на система, здатна відхилятися від рівноваги (поточ-
ної діяльності) в тому чи іншому напрямку розвитку. 
Згідно із «законом розвитку» безперервна зміна сис-
теми приводить до появи нових властивостей і в по-
дальшому – до нового стану рівноваги.

Отже, розвиток підприємства як процес на-
буття нових якісних, кількісних чи струк-
турних властивостей соціально-економічної 

системи передбачає зміну параметрів його стану та 
набуття рівноваги. Система трансформується через 
зростання, активізацію чи структуризацію складових 
елементів.

Зростання частки інноваційно активних підпри-
ємств у загальній чисельності промислових підпри-
ємств за період 2010–2020 рр. з 11,5% до 12,9%, або 
на 1,4%, формально відображає позитивну тенденцію 
(рис. 1). Проте порівняно з країнами Європейського 
Союзу, де частка інноваційно активних підприємств 
вища 50%, динаміку вітчизняних інноваційно активних 
підприємств у майже 2% протягом 5 років можна оці-
нити як негативну. Повільне зростання кількості інно-
ваційно активних підприємств пояснюється передусім 
застарілістю основних засобів і технологій, відсутніс-
тю «дешевих» джерел фінансування проєктів розвитку, 

недостатньою державною підтримкою, відсутністю 
суттєвих податкових стимулів щодо здійснення на-
укових пошуків, упровадження нових видів продукції 
та ресурсоощадних технологій. Інноваційними стають 
лише великі промислові підприємства, які володіють 
достатнім внутрішнім фінансуванням для впроваджен-
ня результатів НДКР в операційну діяльність [6].

З рис. 1 видно, що відбувається поступове зрос-
тання частки кількості промислових підприємств, що 
впроваджували інновації (продукцію та/або техноло-
гічні процеси), про що свідчить квадратична функція 
тренду та помірне значення коефіцієнта детермінації 
(R2 = 0,54).

Сьогодні майже кожна друга наукова праця 
присвячена інноваціям. Проте така ситуація мало 
позначається на загальному стані справ, формуючи 
безліч підходів і поглядів на управління інноваціями.  
У кінцевому випадку це призводить до втрати зміс-
ту та неузгодженого вживання поняття «інновації» в 
усіх можливих значеннях, зокрема замінюючи ними 
такі поняття, як розвиток, зростання, ділова актив-
ність тощо.

За даними обстеження ділової активності під-
приємств, виконаного Департаментом економічної 
політики Генерального економічного департаменту 
Національного банку України, до факторів, що об-
межують спроможність підприємств збільшувати 
виробництво, належать [12; 13]: ціни на сировину та 
матеріали, вартість енергоносіїв, податковий тиск, 
брак обігових коштів, недостатній платоспроможний 
попит вітчизняних споживачів, висока конкуренція 
на товарному ринку. 
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Рис. 1. Частка кількості промислових підприємств, що впроваджували інновації (продукцію та/або технологічні 
процеси), у загальній кількості промислових підприємств, % в Україні за 2010–2019 рр. 

Джерело: сформовано за [11].
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Інновації на підприємстві як фактор розвитку 
потребують не лише мобілізації ресурсів для їх реа-
лізації, але й узгодження зі стратегією розвитку ор-
ганізації, яка встановлює відповідність між цілями та 
можливостями організації з обмеженнями та вимога-
ми ринкового середовища (табл. 1).

Важливо відзначити, що досить часто при 
управлінні розвитком вітчизняних підпри-
ємств нехтують такими категоріями, як «ба-

чення», «цінності» та «політика», важливість яких 
зазначали ще Г. Мінцберг, Дж. Б. Куінн, С. Гошал [14]. 
А зарубіжні корпорації хоча завжди визначають місію 
та цінності при формуванні корпоративної культури, 
проте не надають належної уваги «баченню» органі-
зації – тому, чим у кінцевому підсумку має стати під-
приємство.

Співвідношення понять «інновації» та «роз-
виток» як складних категорій потребує чіткого роз-
межування й уточнення. Так, у науковій літературі 
через зростання кількості праць, присвячених інно-
ваціям, поширилося використання агрегованого по-
няття «інноваційний розвиток». Оскільки інновації 
пов’язані з інвестиціями в їх реалізацію, вони забез-
печують певні типи розвитку залежно від характеру 
інновацій. Отже, доцільно розглядати зміст інвести-
ційно-інноваційного розвитку як поєднання двох не-
віддільних сутностей, що формують єдине явище, –  
розвиток підприємства. При цьому інновації зали-
шаються важливою ознакою розвитку – необхідною, 
проте недостатньою для його здійснення. 

Інноваційні зміни на підприємстві сьогодні ста-
ли вагомою складовою діяльності підприємств, за-

порукою їхнього довготривалого успіху та розвитку. 
При цьому їхню важливість неможливо переоцінити, 
що підтверджується практикою як іноземних, так і ві-
тчизняних підприємств – лідерів у своїх галузях. Але 
надмірна увага до таких змін у певних випадках може 
стати невиправданою навіть за очікування високого 
рівня рентабельності від впровадження інновацій. 
Так, введення інновацій, що не створюють цінності 
для споживача, але приносять додатковий прибуток, 
приречені на невдачу. Прикладом таких інновацій 
є функція 3D-зображення в телевізорах. Постійне 
впровадження інновацій вимагає мобілізації достат-
ньої кількості ресурсів і часу, при цьому можливість 
успіху таких змін є не завжди очевидною.

Опрацювання ряду наукових джерел [1–12] дає 
підставу стверджувати, що ключовими внутрішніми 
факторами, які впливають на розвиток підприємства, 
є його наявний потенціал, ефективність функціону-
вання організації та результативність розвитку під-
приємства. У праці [13] наголошується, що розвиток 
проявляється через технічні, організаційні й управ-
лінські зміни, а основними факторами, які впливають 
на розвиток організації, є техніка, персонал і резуль-
тати діяльності. 

ВИСНОВКИ
В умовах пандемії та інших стримуючих фак-

торів розвитку підприємств визначення ключових 
факторів постає першочерговим завданням. Визна-
чені ключові фактори розвитку підприємств в умовах 
глобалізаційних змін включать фактори як внутріш-
нього, так і зовнішнього середовища.

Таблиця 1

Ключові фактори впливу на управління розвитком підприємств [15]

Назва фактора Характеристика чинника

1. Місія підприємства Головна мета існування підприємства, що не лише визначає види діяльності, але й  
закладає фундамент для подальшої успішної реалізації потенціалу підприємства

2. Бачення (напрям розвитку) Ідеальна модель того, як має виглядати підприємство в майбутньому, до чого воно ру-
хається в процесі реалізації місії

3. Цінності та політика

Цінності підприємства, що визначають поведінку, а отже, і політику організації на рин-
ку. Неправильна політика, що суперечить напряму розвитку ринку, може призвести 
до «випадання» підприємства з ринку, а відповідно, і до втрати споживачів продукції. 
Прикладом помилкової політики та неправильного вибору цінностей є компанія Nokia: 
у минулому світовий лідер з виробництва мобільних пристроїв на сьогодні є другоряд-
ною організацією

4. Цілі
Вимагають узгодження не лише з місією, баченням, цінностями та політикою підпри-
ємства, але й з факторами внутрішнього середовища (ресурсами та можливостями) 
підприємства

5. План розвитку Окреслює засади розвитку підприємства, тим самим обґрунтовуючи основну стратегію 
та тактику організації

6. Програма розвитку
Передбачає безперервний процес планування, аналізування, оцінювання, контролю-
вання, регулювання, який спрямований на гармонізацію можливостей підприємства  
з вимогами ринку
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Подальше здійснення досліджень пов’язане з об  - 
ґрунтуванням оцінок і напрямів впливу факторів на 
управління розвитком підприємств.                    
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