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ВСТУП
Сучасні умови господарювання характеризують#

ся динамічними змінами, зростанням складності та
рівнем комплексності соціально#економічних про#
блем, які необхідно вирішувати вітчизняним підприє#
мствам. Зумовлюють ці причини процеси глобалі#
зації, соціалізація економіки, бурхливий розвиток
інновацій, інтелектуалізація праці, перманентні
зміни в політичній та економічній системі нашої дер#
жави.

Управління діяльністю підприємства в таких умо#
вах різко ускладнюється, виникає гостра не#
обхідність ідентифікації регуляторів, визначання
яких дозволяє скерувати певний процес, діяльність,
налагодити системність, порядок, взаємодію окре#
мих складових соціально#економічного механізму
розвитку підприємства.

Виявлені завчасно тенденції, ризики, можливості
та загрози, сильні та слабкі сторони підприємства
дозволяють не тільки вирішити існуючі проблеми,
але і використати можливості та зміни, які відбува#
ються в зовнішньому середовищі, раціонально вико#
ристовувати обмежені ресурси,обирати нові напря#
ми розвитку підприємства в майбутньому.
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Незважаючи на значний обсяг напрацювань вітчиз#
няних вчених у сфері розвитку соціально#економічних
систем, серед яких варто виділити роботи М. Афанасьє#
ва [1], В. Бесєдіна [2], В. Геєця [3], В. Гриньової [4],
О. Амоші [5], М. Кизима [6], О. Новікової [7], В. Поно#
маренка [8], О. Пушкаря [8], зазначимо, що недостат#
ньо дослідженими залишаються аспекти управління
розвитком підприємств в умовах посилення невизна#
ченості та непередбачуваності зовнішнього середови#
ща. Це актуалізує проведення досліджень у напрямі
ідентифікації системи регуляторів, яка дозволяла б
скеровувати діяльність підприємства у відповідь на зро#
стаючі соціально#економічні та еколого#техногенні
виклики.

Метою дослідження є узагальнення теоретико#ме#
тодологічних положень розвитку підприємств та фор#
мування на цій основі сукупності соціально#економіч#
них регуляторів розвитку підприємств.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідження наукових підходів та концепцій щодо

ефективного управління соціально#економічним роз#
витком підприємств дозволили визначити проблеми те#
оретичного та прикладного характеру, які уповільню#
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ють ефективний розвиток підприємств в сучасних еко#
номічних умовах.

Розвиток підприємства як соціально#економічної
системи визначається характером змін, які в них відбу#
ваються. Розвиток підприємства є результатом змін
внутрішнього та зовнішнього середовища, взаємодії
об'єктів та суб'єктів управління. Важливим аспектом
розвитку підприємства є напрям розвитку. Розвиток
може бути прогресивним, якщо зміни, які відбуваються
на підприємстві, мають висхідний характер — від ниж#
чого до вищого, від простого до складного. Регресивні
зміни чинять деструктивний вплив на результати діяль#
ності підприємства та його соціально#економічні харак#
теристики.

Управління керованим розвитком підприємства
здійснюється за допомогою методів, інститутів, інстру#
ментів та регуляторів. Під регулюванням розуміють про#
цес встановлення необхідної для роботи взаємодії час#
тин механізму для отримання бажаних результатів, до#
сягнення потрібних показників [1]. Соціально#еко#
номічні регулятори — це важелі, що впливають через
механізм інтересів на учасників економічних процесів,
суб'єктів господарювання. Під регулятором також ро#
зуміють механізм реакції на значення індикатора [10].

Регулювання — це форма впливу на діяльність
підприємств з метою забезпечення підтримки їх функ#
ціонування в умовах розвитку певних економічних
відносин та взаємозв'язків. Регулювання здійснюється
за допомогою відповідних інструментів, що впливають
на господарюючий об'єкт: податкова політика, цінова
політика, кредитно#грошова система, зовнішньоеконо#
мічна політика та регулювання організаційного харак#
теру (умови створення підприємств, об'єднань, форми
інтеграції).

Для досягнення здійснення соціально#економічно#
го розвитку підприємств держава використовує пряме
та непряме регулювання. Пряме регулювання
здійснюється за допомогою прийнятих законодавчих
актів і дій виконавчої влади, що грунтуються на цих ак#
тах. Непряме регулювання здійснюється з використан#
ня таких економічних важелів, як: ставки податків, на#
дання пільг тощо). Соціальна складова розвитку
підприємства регулюється програмами i методами підви#
щення якості трудового життя персоналу (робочий час,
режим роботи, організація та безпечні умови праці, за#
робітна плата, забезпечення житлом, охорона здоро#
в'я, оздоровлення і відпочинок, надання соціальних по#
слуг, доступ до культурних цінностей, виробнича демо#
кратія організація самоуправління. Сукупність соці#
альних регуляторів розвитку підприємств представле#
но в табл. 1.

Соціальні регулятори відображають сукупність со#
ціально орієнтованих відносин підприємства із зацікав#
леними сторонами у зовнішньому та внутрішньому со#
ціальному середовищі. У внутрішньому соціальному се#
редовищі — це персонал, соціально#трудові відносини,
умови праці, соціальна інфраструктура фірми, органі#
заційна культура, соціальний захист працівників.
Зовнішнє соціальне середовище визначається соціаль#
но значущою діяльністю та формуванням відносин з
суб'єктами стратегічної взаємодії.

Дія соціальних регуляторів безпосередньо пов'язана
з функціонуванням економічних регуляторів розвитку
підприємства. Найважливішими серед зовнішніх еконо#
мічних регуляторів є такі: державне регулювання, дер#
жавна амортизаційна політика, податкова система, сис#
тема ціноутворення, фінансово#кредитна система, бан#
ківська система (табл. 2). До внутрішніх економічних ре#
гуляторів нами віднесені: планування та прогнозування,
матеріальне стимулювання, органи управління; іннова#
ційна політика, інвестиційна політика, виробничий потен#
ціал, система збуту, зовнішньоекономічна діяльність.

Економічний розвиток підприємства регулюється за
допомогою виробничої, фінансової, інноваційної, кад#

рової та інших стратегій і програм. Економічні й пра#
вові методи регулювання використовуються в різних
сферах виробництва та управління з метою створення
сприятливих умов для розвитку господарських одиниць
усіх форм власності, підтримки підприємництва, забез#
печення інфраструктури, стимулювання орієнтації та
ефективного функціонування ринкової ділової актив#
ності, створення умов мотивації виробництва і недопу#
щення його спаду, зміцнення фінансово#кредитної сис#
теми, здійснення заходів щодо недопущення розвитку
інфляційних процесів, створення механізму переходу
одних форм власності в інші і навпаки, стимулювання
науково#технічного прогресу, інвестицій і структурної
перебудови у визначенні курсів і переливання капіталів
та ін.

ВИСНОВКИ
За сучасних умов розвитку економіки України

вельми актуальними стають питання ефективного ре#
гулювання розвитку вітчизняних підприємств. Поряд
із традиційними підходами до забезпечення ефектив#
ності розвитку підприємств недостатньо досліджени#
ми є аспекти цілеспрямованого управлінського впли#
ву на результати діяльності підприємств через систе#
му відповідних соціальних та економічних регуля#
торів.

У процесі системного аналізу фундаментальних по#
ложень теорії розвитку підприємств та практики діяль#
ності підприємств визначено та обгрунтовано су#
купність зовнішніх і внутрішніх соціально#економічних
регуляторів розвитку підприємств, їх функції, що є пе#
редумовою проведення подальших досліджень щодо
оцінювання впливу виявлених соціально#економічних
регуляторів на показники ефективності діяльності
підприємств.
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