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Анотація. У статті розвинуто теоретичні та 
практичні підходи до визначення поняття «розвиток 
підприємства», конкретизовано його характер та особливості в 
управлінні підприємством. Визначено перманентність розвитку 
підприємства як обов’язковою умовою його ефективного 
функціонування на ринку, а інтенсивність, спрямованість та 
траєкторія розвитку визначається сукупністю факторів 
зовнішнього та внутрішнього середовища. На основі аналізу 
теоретичних та концептуальних підходів теорії економічного 
розвитку та застосування базових засад процесного підходу 
запропоновано авторське формулювання поняття розвитку 
підприємства. Досліджено тенденції розвитку готельного 
господарства в системі національної економіки України, 
здійснено аналіз та оцінку фінансової діяльності підприємств 
готельного господарства та ідентифіковано фактори впливу на 
їх економічний розвиток, що дозволило визначити слабкі сторони їх 
діяльності. 

Ключові слова: розвиток підприємства, розвиток 
економічної системи, соціально-економічна система (СЕС), 
економічний розвиток, управління підприємством, якісно-
кількісні зміни, результативність, розвиток готельного 
господарства, потенціал. 
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1. Постановка проблеми. 
 

Будь-яке підприємство є відкритою динамічною соціально-економічною 
системою, що перебуває у стані постійного розвитку від впливом якісних і кількісних 
змін. Зміни, що впливають на економічну, технологічну та соціальну складову 
управління підприємством, відбуваються постійно у суспільстві та підвищують 
вагомість теорії управління розвитком. Вміння внутрішньої структури підприємства 
вчасно та відповідно реагувати на різноманітні зміни зовнішнього середовища 
значною мірою впливає на конкурентні переваги цього підприємства у 
довготривалому періоді. Насамперед, це стосується питання підтримки підприємства у 
бажаному конкурентному стані, що вимагає від його керівників прийняття дієвих та 
ефективних рішень щодо його безперервного розвитку. Вважливість розвитку 
підприємства як складного економічного феномену потребує його науково-
методичного обґрунтування, викладу теоретичних та методичних положень, що у 
сукупності визначать його сутність, зміст та складові та у підсумку сприяють 
результативності розвитку підприємства в практиці управління. Пошук ефективного 
та дієвого механізму управління розвитком підприємства заради досягнення ним 
бажаних результатів залишається в полі зорі науковців актуальною проблемою. 

 

2. Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
 

Дослідженням теоретичних та методологічних аспектів дослідження сутності, 
особливостей та процесу управління розвитком підприємств присвятили свої наукові 
роботи значна кількість вітчизняних й зарубіжних науковців, зокрема: Н. В. Афанасьєв, 
В. Д. Рогожин, В. І. Рудика [1], С. І. Бай [2], Н. П. Гончарова, О. С. Федонін, 
Г. О. Швиданенко [3], Г. А. Дорошук [5], А. Р. Дунда [6], В. А. Забродський, М. О. Кізім [8], 
Н.В. Касьянова [13], В. Кифяк [15], О. Є. Кузьмін, Н. С. Станасюк [16], Т. Б. Надтока, 
Г. А. Какуніна [17], Ю. А. Плугіна [18], Ю. С. Погорєлов [19], Р. О. Побережний [20], 
О. В. Раєвнєва [21], А. Л. Сабадирьова [23], О. М. Тридід [24] та інші. 

 

3. Невирішені раніше частини загальної проблеми 
 

Незважаючи на вагомий науковий доробок з цього питання, проблема єдиного 
концептуального підходу до трактування сутності поняття «розвиток підприємства», 
конкретизації його характеру та особливостей в управлінні підприємством залишається 
за межею систематизованих та комплексних досліджень. Зокрема, більшість наукових 
праць присвячені переважно організаційній складовій розвитку, дослідженню чинників 
здійснення організаційних процесів при виробленні, прийнятті і реалізації 
управлінських рішень, підходів до побудови раціональних сучасних структур, а також 
виконанні робіт та реалізації різноманітних організаційних проектів та програм тощо. 
При цьому науковцями не достатньо уваги приділяється питанням результативності 
економічної системи в контексті розвитку підприємства. 

 

4. Постановка завдання. 
 

Акцентуючи увагу на окресленій проблематиці, доцільно більш ґрунтовно 
викласти теоретичні та концептуальні підходи до розуміння сутності поняття 
«розвиток підприємства» та запропонувати авторське бачення змісту даної дефініції як 
ефективної платформи результативності економічної системи. Окреслена 
проблематика потребує більш ґрунтовного дослідження результатів фінансової 
діяльності вітчизняних підприємств в України за галузевою ознакою та ідентифікації 
факторів впливу на розвиток їх господарської діяльності у декомпозиційному аспекті. 
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5. Виклад основного матеріалу. 
 

До викладення сутності та змісту наукової категорії «розвиток підприємства» 
вітчизняні науковці у теоретико-прикладному контексті підходять по-різному. 
Зокрема, Н. В. Афанасьєв, В. Д. Рогожин, В І. Рудика [1, c. 27], Н. В. Касьянова [13, с. 100] 
та В. Кифяк [15, с. 192] розглядають дане поняття як об’єктивну зміну якісних 
характеристик системи, що формуються як наслідок взаємодії підсистем, передумов, 
факторів та принципів, спрямованих на досягнення його пріоритетів та зумовлених 
фундаментальними законами природи. При цьому науковці виокремлюють три 
головних напрями таких змін: зростання масштабів споживання економічних ресурсів 
(кількісний аспект); зміни у складі елементів та їх поєднанні (структурний аспект); 
зрушення в споживчих характеристиках елементів, у їх індивідуальній та інтегральній 
корисності (якісний аспект) [1, c. 27]. 

Ю. С. Погорєлов [19, с. 32] вважає, що головною ознакою розвитку підприємства 
можуть бути набуття ним нових можливостей та властивостей, якостей та характерних 
рис, що сприяють здатності виконувати нові функції та вирішувати принципово інші 
завдання. Результативність таких змін призводить до зміцнення конкурентних 
позицій та компетенцій підприємства задля протидії негативним впливам середовища. 
Інші науковці конкретизують поняття «розвиток економіко-виробничої системи» як 
процес її переходу у новий, більш якісний стан – шляхом нагромадження кількісного 
потенціалу, зміни й ускладнення структури та складу, внаслідок чого відбувається 
підвищення ефективності її функціонування та здатність опиратися руйнівному 
впливу зовнішнього середовища [8, с. 72]. Доцільно зауважити, що за таких змін 
ускладнення структури і складу системи не завжди є ефективним результатом її 
функціонування, внаслідок зниження можливості здійснення контролю за окремими 
структурними складовими підприємства та зростання адміністративних витрат.  

Р. О. Побережний [20, с. 91] наводить в якості визначальних ознак розвитку 
підприємства його циклічність і спіральність, що повинні враховуватися при 
формуванні системи управління розвитком з позицій економічної стійкості. 
Ю. А. Плугіна [18, с. 194] стверджує, що сучасний розвиток підприємства здійснюється 
переважно на основі ефективного використання інтелектуально-кадрових ресурсів та 
інформаційних технологій. Однак при цьому підґрунтям ефективного управління 
розвитком підприємства є специфіка та галузь його діяльності, а також попередньо 
досягнутий рівень розвитку компетенцій та ресурсних можливостей. 

В сучасній управлінській теорії досить поширеними є різні синонімічні поняття, 
що ототожнюються з терміном «розвиток підприємства», до яких серед інших 
належать такі як «розвиток організаційний» та «організаційний розвиток 
підприємства». Зокрема, О. Кузьмін, В. Яцура та І. Грибик [25] під поняттям «розвиток 
організаційний» пропонують розуміти процес удосконалення для підприємства 
можливостей вирішувати різні проблеми та його здатність до оновлення в 
довгостроковій перспективі. У такому сенсі підприємство планує здійснювати свій 
розвиток за допомогою організаційних та технологічних покращень, підвищення 
ефективності управління, а також процеси навчання та розвитку персоналу. Подібний 
підхід знаходимо у праці А. Р. Дунської, яка обґрунтовує розвиток підприємства за 
трьома основними аспектами, що мають інноваційний характер: науково-технічний – 
базується на вдосконаленні якості продукції, технології або послуг за рахунок 
впровадження техніко-технологічних нововведень; ринковий – розширення сукупності 
споживачів, зростання частки ринку тощо; організаційний – зорієнтований на розвиток 
окремого працівника, групи, вдосконалення системи та процесів управління тощо [7].  

Результати аналізу різноманітних наукових позицій щодо сутності категорії 
«розвиток підприємства» дозволив виокремити чотири диференційованих групи 
поглядів на економічний контекст даного поняття. У працях першої групи [3, 8] 
викладено позиції на розвиток підприємства як процесу покращення його діяльності, 
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тобто його змін у напрямі лише підвищення та прогресивності показників у порівнянні 
з попередніми, що виключає стани стагнації або деградації. Зважаючи на такий підхід, 
доцільно зазначити, що нинішні умови господарювання підприємств визначаються 
високим ступенем їх стохастичності, вимагаючи при цьому переходу в майже 
статичний стан, під час якого певні зміни на підприємстві дозволять здійснити перехід 
до іншого, більш якісного стану лише за сприятливого впливу зовнішнього 
середовища. З іншого боку, результати розвитку підприємства можуть мати й спадну 
траєкторію, щоб запобігти розгортанню кризових явищ, через зниження, наприклад, 
науково-технічного потенціалу або соціальної ефективності, якщо можливості і 
ресурси більше не можуть забезпечувати досягнутий на попередньому етапів 
життєвого циклу рівня  результативності. 

Науковці другої групи [2, 5, 7, 13, 17, 19, 21] під розвитком пропонують розуміти 
сукупність змін, що призводять до зміни підприємством свого якісного стану під 
впливом факторів внутрішнього і зовнішнього середовища. Зокрема, Т. Б. Надтока та 
Г. А. Какуніна [17, с. 565] зауважують, що перехід підприємства у новий якісно-
кількісний стан у часі може бути як позитивним, так і негативним, що зумовлено 
різновекторним впливом факторів на процес розвитку. А О. В. Раєвнєва [21, с. 108] 
зазначає, що розвиток підприємства характеризується перманентною зміною 
глобальних цілей його існування шляхом формування нової дисипативної структури і 
переведення його в новий атрактор функціонування як одну з альтернативних 
траєкторій. Подібне трактування поняття «розвиток підприємства» дозволяє зробити 
низку важливих теоретичних припущень: 

1. Розвиток окремо взятої соціально-економічної системи (СЕС) будь-якого 
рівня ієрархії, зокрема підприємства, це процес динамічної зміни глобальних цілей 
системи, що зумовлюють життєдіяльність СЕС протягом досить тривалого історичного 
періоду.  

2. Визначення глобальної мети розвитку є результатом діагностики 
внутрішніх граничних можливостей підприємства, конкурентного зовнішнього 
національного і світового оточення, а також існуючої парадигми розвитку споріднених 
(порівнянних за будь-якою ознакою) підприємств. Правильний вибір глобальної мети 
визначає успішність існування системи, оскільки вона стоїть на чолі цільової піраміди 
підприємства, формуючи цілі його функціонування. 

3. Цілі функціонування підприємства необхідно розглядати як основний 
інструмент контуру регулювання управління розвитком системи. За допомогою 
своєчасного коригування цілей функціонування підтримується атрактор розвитку 
підприємства, що обґрунтований вибором визначеної глобальної мети його розвитку. У 
рамках системи управління розвитком підприємства цілі функціонування можуть мати 
стратегічний, тактичний та оперативний характер і виступають інструментами блоку 
економічного управління. 

4. Пріоритетні вектори функціонування підприємства можуть мати висхідну, 
спадну чи нейтральну (стагнаційну) спрямованість, що є, з одного боку, результатом 
сукупного впливу різноманітних факторів життєдіяльності підприємства, з іншого – 
джерелом протиріч як основи управління його розвитком. 

Предметом досліджень третьої групи авторів [1, 2, 6, 20] є визначення розвитку 
як зростання розмірів підприємства та покращення певних показників його діяльності, 
що характеризує більш екстенсивний підхід, притаманний характеру функціонування 
підприємств в середині 80-х – на початку 90-х років ХХ ст., зумовленим відсутністю 
стрімкого динамізму зовнішнього середовища того часу та конкурентних умов. 
Ототожнювати розвиток підприємства лише зі зростанням кількісних параметрів є 
хибним підходом, оскільки зростанню характерні кількісні характеристики, тоді як 
розвитку – атрибутивні [6]. 

Погляди науковців [13, 23, 25] на природу розвитку підприємства, які 
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виокремлено в четверту групу, базуються на інтегрованому підході, що сформувався 
внаслідок набуття підприємством нових можливостей та властивостей для більш 
ефективного функціонування у сучасному ринковому середовищі, підвищення його 
гнучкості у вирішенні комплексу внутрішніх суперечностей та адаптивності до змін 
зовнішнього середовища. 

Окремої уваги заслуговує науковий підхід, що базується на поєднанні впливу 
суперечностей внутрішнього середовища підприємства та впливу факторів 
зовнішнього середовища, за відсутності якого його розвиток припиняється [3]. За цим 
підходом інтенсивність розвитку підприємства обумовлює посилення та активізацію 
впливу певних зовнішніх імпульсів, а траєкторія його розвитку визначається на основі 
зовнішньої адаптивності та ділової компетенції. При цьому перманентний розвиток 
підприємства буде обов’язковою умовою його ефективного функціонування в певній 
галузі, а інтенсивність, спрямованість та траєкторія визначатиметься сукупністю 
впливу різноманітних факторів. 

Отже, теоретичний аналіз існуючих наукових підходів виявив відсутність 
цілісної й узгодженої думки щодо трактування сутності поняття «розвиток 
підприємства». На основі аналізу теоретичних та концептуальних підходів теорії 
економічного розвитку та застосування базових засад процесного підходу 
запропоновано авторське формулювання поняття розвитку підприємства: «розвиток 
підприємства являє собою тривалий динамічний процес якісно-кількісних змін у 
діяльності підприємства, що трансформує його потенціал та забезпечує перехід до 
якісно іншого стану з метою підвищення його гнучкості та адаптивності до умов 
господарювання» [9]. Забезпечення розвитку підприємств повинно супроводжуватися 
постійною діагностикою факторів впливу на їхню господарську діяльність у 
декомпозиційному аспекті. Тому його аналіз та оцінку слід проводити з врахуванням 
сучасних умов та чинників, що визначають функціонування підприємств та впливають 
на їх економічний розвиток. 

Загальна концепція розвитку підприємства як економічної системи базується на 
основі використання основних законів природного світу та формуванні законів 
розвитку економічної системи, серед яких науковці виокремлюють три базових 
закономірності: закон синергії, закон усталеності (самозбереження) та закон розвитку 
(табл. 1). 
 

Таблиця 1. Закони функціонування та розвитку економічної системи 
№ 

пор. 
Назва Формулювання 

1. 
Закон єдності аналізу 

та синтезу 

Кожна система прагне налаштуватися на найбільш економічний 
режим функціонування в результаті постійної зміни своєї структури 
або функцій за рахунок постійного циклічного процесу аналізу-
синтезу (індукції-дедукції). 

2. Закон розвитку 
Кожна система в процесі свого розвитку прагне оптимальної 
самореалізації як цілого, так і складових своїх елементів на основі їх 
активності та динамічної рівноваги 

3. 
Закон усталеності 
(самозбереження) 

Кожна динамічна система протистоїть внутрішнім і зовнішнім 
руйнуючим діям, прагнучі зберегти себе (вижити), і використовує для 
досягнення цього весь свій потенціал 

4. Закон синергії 
Будь-яка складна динамічна система прагне отримати максимальний 
ефект за рахунок своєї цілісності; прагне максимально 
використовувати можливості кооперації для досягнення ефектів 

5. 
Закон інформованості 

– 
впорядкованості 

Чим більше інформації є в розпорядженні системи про внутрішнє і 
зовнішнє середовище, тим ефективніше її прагнення до 
впорядкованості та самоорганізації 

6. 
Закон композиції та 

пропорційності 
(гармонії) 

Кожна система прагне оптимального взаємного розташування частин 
та оптимального кількісного співвідношення між ними. 

Джерело: складено та систематизовано авторами на основі [20, с. 91; 22, с. 1005]. 



ISSN 2223-3822 © Socio-Economic Problems and the State, Vol. 20, No. 1, 2019 

123 

Закон синергії відображає наявність системного ефекту, коли система з простої 
суми елементів переходить до дійсно системи, що має нову якість, що з філософської 
точки зору означає перехід кількісних змін системи у нову якість. Синергетика 
демонструє притаманність складній системі два стани рівноваги: стабільний 
(флуктуаційний характер змін) та стан нестійкості (поблизу точки біфуркації або 
моменту загострення соціальних та економічних процесів), в якому зовні незначні 
явища та процеси можуть викликати стрибкоподібну зміну системи. Закон усталеності 
означає, що кожна економічна система намагається досягнути самозбереження шляхом 
використання усього свого потенціалу (економічного, виробничого, соціального, 
людського, організаційного). Водночас механізм дії закону розвитку ґрунтується на 
проходженні кожною економічною системою всіх етапів життєвого циклу, на кожному 
з яких вона намагається набрати максимальний потенціал, що дорівнює сумі всіх 
ресурсів системи, причому потенціал кожного попереднього етапу впливає на 
наступний етап. 

У цьому контексті доцільно запропонувати модель розвитку підприємства, що 
базується на витратах ресурсів. Базуючись на запропонованій моделі розвитку 
підприємства (рис. 1), доцільно продемонструвати її економічну результативність на 
прикладі функціонування підприємств готельного господарства, що на сьогодні 
переживає безліч змін та трансформацій. 

 

 
 

Рис. 1. Модель розвитку підприємства «витрати - результативність» 
Джерело: складено авторами на основі [14, 24]. 

 
Сучасний стан розвитку готельної галузі країни характеризується 

невідповідністю наявного готельного господарства світовому рівню готельних послуг 
та сучасним вимогам споживачів. Результати дослідження розвитку готельного 
господарства в системі національної економіки країни показали, що, володіючи 
значною територією, відомими об’єктами культурно-історичної спадщини та 
різновидами ландшафту, частка України у світовому готельному господарстві у 2017 р. 
не перевищувала 0,6 %, що характеризує її більш як об’єкта, ніж суб’єкта глобального 
готельного бізнесу [4, 9, 10]. 

За даними табл. 2 необхідно зазначити, що загальна сума доходів готелів та 
аналогічних засобів розміщування у 2017 р. склала 7261479,6 тис. грн, з них 5406776,4 тис. 
грн – дохід від продажу номерів (плата за проживання), що у процентному 
співвідношенні становить 74,46 %. Наприклад, у 2014-2015 рр. операційні витрати всіх 
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готелей та аналогічних засобів розміщування перевищували доходи, частка яких 
склала 127,3 та 125,0 % відповідно, що характеризує їх збитковий стан розвитку. Щодо 
безпосередньої діяльності готелів, тут також спостерігається ідентична закономірність: 
частка доходу від продажу номерів у середньому за 2011- 2016 рр. коливається від 
56,31 % у 2012 році до 74,57 % у 2016 році; частка операційних витрат у 2016 р. була 
майже найнижчою за досліджуваний період (86,75 %), окрім 2013 р. (85,35 %), тобто до 
початку політичної та економічної кризи в Україні. 

 

Таблиця 2. Фінансові результати діяльності підприємств готельного 
господарства у 2011–2017 рр. 

Колективні 
засоби 

розміщування 
Роки 

Доходи від 
наданих послуг1, 
всього, тис. грн 

У тому числі Операційні 
витрати, всього від продажу 

номерів, тис. 
грн 

% від 
доходу тис. грн % 

Готелі та 
аналогічні 
засоби 
розміщування, 
всього 

2011 4459754,0 2908102,2 65,21 4043211,1 90,66 

2012 6960083,2 3246308,3 46,64 4475983,9 64,31 

2013 5851483,9 3645768,9 62,31 4994004,6 85,35 

2014 3404439,0 2135689,4 62,73 4334237,0 127,3 
2015 5112138,8 3203315,1 62,66 6389408,7 125,0 
2016 5784279,4 4316879,8 74,63 5056463,5 87,42 
2017 7261479,6 5406776,4 74,46 5049797,3 69,54 

з них готелі 

2011 3910589,8 2738846,3 70,04 3627369,8 92,76 

2012 5429820,6 3057559,3 56,31 3979653,4 73,29 

2013 4562285,8 3044324,1 66,73 4360033,7 95,57 

2014 3129234,3 2040351,3 65,20 4040607,6 129,1 
2015 4794875,2 3105643,9 64,77 6141283,1 128,1 
2016 5620868,6 4191399,2 74,57 4876030,9 86,75 
2017 7048825,0 5239719,3 74,33 4897684,5 69,48 

1Без ПДВ, акцизів і аналогічних платежів 
Джерело: складено авторами на основі [4, 9, 10]. 

 

За даними табл. 3, економічна діяльність підприємств готельного господарства 
за досліджуваний період була збитковою до 2017 року, коли підприємства отримали 
прибуток у розмірі 820,9 млн грн. 

 

Таблиця 3. Чистий прибуток (збиток) підприємств тимчасового розміщування й 
організації харчування у 2011–2017 рр. 

Роки 

Чистий 
прибуток 
(збиток), 
млн грн 

Підприємства, які одержали 
прибуток 

Підприємства, які одержали 
збиток 

у % до загальної 
кількості 

підприємств 

фінансовий 
результат, 

млн грн 

у % до загальної 
кількості 

підприємств 

фінансовий 
результат, 

млн грн 
2011 -692,4 59,3 655,5 40,7 1347,9 
2012 -984,3 57,4 692,1 42,6 1676,4 
2013 -1416,7 58,4 647,8 41,6 2064,5 
20141 -6641,9 58,5 319,6 41,5 6961,5 
20151 -6874,9 71,6 670,6 28,4 7545,5 

20161 -1983,1 71,4 1505,5 28,6 3488,6 

20171 820,9 59,6 998,9 40,4 178,0 
1 Без урахування результатів діяльності тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та 
частини зони проведення антитерористичної операції. 
Джерело: розраховано авторами на основі [4, 11]. 

 

У 2016 році збиток склав – 1983,1 млн грн, але по відношенню до 2015 року він 
скоротився на 71,2 %. Найбільший збиток був у 2015 році – 6874,9 млн грн. Однак 
сформована й позитивна тенденція щодо скорочення кількості збиткових підприємств, 
частка яких у 2013 році їх частка за 4 останні звітні періоди скоротилася на 1,2 % і 
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склала у 2017 році 40,4 %. 
Відповідно, операційна діяльності підприємств тимчасового розміщування й 

організації харчування у 2011–2016 рр. була нерентабельною, найбільший рівень 
збитковості припав на 2014 рік – 25,8 % (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Рентабельність операційної діяльності підприємств тимчасового 
розміщування й організації харчування у 2011–2017 рр. 

1Без урахування результатів діяльності тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини 
зони проведення антитерористичної операції. 

Джерело: побудовано на основі [4 ,9, 11]. 

 

Починаючи із 2017 року, спостерігається позитивна тенденція розвитку 
підприємств тимчасового розміщування й організації харчування, рентабельність 
діяльності яких становила 7,3%. Подібна тенденція продовжується у діяльності 
підприємств даної галузі і досі. Головними зовнішніми факторами впливу на такі 
результати стали міжнародні, політичні та економічні зміни, що призвели до зростання 
попиту населення на послуги готелей, а також розвиток різноманітних форм туризму. 

 

6. Висновки та перспективи подальших досліджень в даному напрямку. 
 

Отже, дефініція «розвиток підприємства» є базовою основою і ефективною 
платформою результативності змін економічної системи, що володіє широким 
спектром видових проявів, типів і форм розвитку. Проведений аналіз фінансових 
результатів діяльності підприємств готельного господарства протягом 2011–2017 рр. 
дозволив визначити «больові точки» в їх діяльності. Основними слабкими сторонами 
більшості проаналізованих підприємств є незадовільний фінансовий стан, 
обумовлений високим рівнем заборгованості, низькою рентабельністю (або 
збитковістю) внаслідок високих витрат, нераціональною структурою активів. Нині на 
ринку функціонує висока частка підприємств готельного господарства, які не 
представляють особливої цінності для своїх власників, отже, рішення щодо інвестування у 
їх подальший розвиток ними не приймаються, якщо для нього немає ніяких інших 
прихованих причин. З огляду на це ключовими показниками соціально-економічного 
розвитку збиткове або низькорентабельне підприємство має обирати ті, що 
сприятимуть виходу з кризи та підвищенню його ринкової стійкості, що може стати 
предметом подальших наукових досліджень. 
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формулировка понятия развития предприятия. Исследованы тенденции развития 
гостиничного хозяйства в системе национальной экономики Украины, осуществлен 
анализ и оценка финансовой деятельности предприятий гостиничного хозяйства и 
идентифицированы факторы влияния на их экономическое развитие, что позволило 
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Abstract. The article develops theoretical and practical approaches to the definition of 
the notion «development of the enterprise», specifies its character and features in the 
management of the enterprise. Permanent development of the company as a necessary condition 
for its effective functioning in the market is determined, and the intensity, direction and 
development trajectory are defined by a set of factors of the external and internal environment. 
On the basis of the analysis of theoretical and conceptual approaches of the theory of economic 
development and application of the basic principles of the process approach, the author proposes 
own formulation of the concept of enterprise development. The tendencies of the hotel industry 
development in the system of the national economy of Ukraine are researched, the analysis and 
evaluation of financial activity of hotel industry enterprises was made and the factors 
influencing their economic development were identified, which allowed to determine the 
weaknesses of their functioning. 

Keywords: enterprise development, economic system development, socio-economic 
system (SES), economic development, enterprise management, qualitative and quantitative 
changes, performance, development of hotel industry, potential. 
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