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РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА: ПЕРЕДУМОВИ, КРИТЕРІЇ, 

ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Кожне підприємство є відкритою складною динамічною системою, яка 

функціонує у визначеному зовнішньому середовищі. Зміна зовнішнього 

середовища вимагає від підприємства адекватних змін, які дозволять 

підприємству пристосовуватись до нових умов функціонування і ефективно 

розвиватись. 

Розвиток підприємства означає якісні зміни та оновлення його 

господарської системи та організаційної структури, підвищення ефективності 

функціонування на основі вдосконалення техніки, технології та організації 

праці у всіх структурних підрозділах, підвищення якості продукції. 

Кожен із можливих шляхів розвитку передбачає той чи інший вид 

інвестування. Хоча в умовах фінансової кризи підприємства в основному 

розраховують лише на власні фінансові ресурси. 

Вибір напрямків і  джерел фінансування інвестиційного розвитку 

підприємства визначається інвестиційною політикою підприємства. В процесі її 

розробки та реалізації визначаються пріоритетні напрямки та форми 

інвестиційної діяльності,  характер формування інвестиційних ресурсів 

підприємства , послідовність етапів реалізації короткострокових та 

довгострокових цілей, система формалізованих критеріїв, за якими суб’єкт 

господарювання реалізовує  і оцінює свою інвестиційну діяльність тощо [1] .  

Прийняття рішення про визначення шляху розвитку підприємства 

передбачає оцінку існуючого потенціалу підприємства і розробку бази 

інвестиційних проектів для реалізації обраних напрямів розвитку підприємства. 

Ефективність роботи підприємства значною мірою залежить від якості 

запропонованих до впровадження інвестиційних проектів. 



Для визначення  ефективності   і доцільності впровадження інвестиційних 

проектів використовують різні методи оцінки їх ефективності:  чиста теперішня 

вартість, дисконтований період окупності, індекс прибутковості проекту та 

внутрішня ставка доходності. 

Всі ці критерії базуються на дисконтуванні грошових потоків 

підприємства, для визначення яких застосовується ставка дисконтування. 

Визначення ставки дисконтування є важливим моментом достовірності цих 

критеріїв. Застосування завищеної ставки дисконтування призведе до 

заниження значення цих критеріїв і навпаки. Також важливою умовою для 

достовірності розрахунків є визначення часового горизонту, який в умовах 

нестабільної економіки є досить нетривалим. Розрахунок критеріїв 

ефективності  інвестиційних проектів дозволить ранжувати від максимально 

ефективного до найменш ефективного. 

Вибір ефективного варіанту інвестиційного розвитку підприємства в 

умовах фінансової кризи здійснюється в межах деяких обмежень. І, насамперед, 

це обмежені фінансові ресурси. Як уже зазначалось, підприємства в сучасних 

умовах розраховують, в основному, на власні фінансові ресурсі. При цьому 

важливу роль відіграє обрана дивідендна політика підприємства або обраний 

механізм розподілу прибутку підприємства: яка частина прибутку 

передбачається для реінвестування в активи підприємства. Наступне 

обмеження стосується обмеженості різного роду ресурсів: матеріальних, 

трудових. 

Тому  ранжування інвестиційних проектів по рівню їх ефективності 

дозволить вибрати  оптимальний варіант подальшого інвестиційного розвитку 

підприємства в умовах існуючих обмежень щодо різного роду ресурсів в 

умовах нестабільної української економіки. 
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