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комендацій щодо підвищення продуктивності ка-

налів розподілу підприємств конкретної 

спеціалізації у будівництві. 
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Досліджено сучасні тенденції, напрямки та 

шляхи розвитку підприємств в умовах швидких 

змін у зовнішньому середовищі. 

Ключові слова: зріст, розвиток, інновацій-

ний розвиток, інвестиційний розвиток. 

Рассмотрены современные тенденции, 

направления и пути развития предприятий в усло-

виях быстроменяющейся внешней среды. 

Ключевые слова: рост, развитие, инноваци-

онное развитие, инвестиционное развитие. 

In article current trends, the directions and 

ways of development of the enterprises in the condi-

tions of fast-changing environment are considered. 

Keywords: growth, development, innovative 

development, investment development. 

Кожне підприємство є відкритою складною 

динамічною системою, яка функціонує у визначе-

ному зовнішньому середовищі. Сучасне 

соціально-економічне середовище характери-

зується високою швидкістю змін, які деколи 

можна прогнозувати з малою вірогідністю. 

Підтримувати існуючий стан підприємства та ру-

хатись уперед можна тільки за умов ефективного 

пристосування підприємства до змін зовнішнього 

середовища, завдяки здійсненню випереджуваль-

них заходів, спрямованих на збереження його 

життєздатності та забезпечення конкурентоспро-

можності. Саме це і спонукає підприємство до 

створення та підтримки умов постійного ро-

звитку. 

Щодо терміна «розвиток», то існує декілька 

поглядів на сутність самого поняття. Розвиток – 

філософська категорія, що виражає процес руху, 

зміну цілісних систем. Розвиток розглядається як 

вищий тип руху, зміни матерії і свідомості; пере-

хід від одного якісного стану до іншого, від ста-

рого до нового. Розвиток становить собою не 

всяку зміну в структурі об'єкта, а тільки якісну 

зміну, пов'язану з перетвореннями у внутрішній 

будівлі об'єкта, у його структурі, що становить со-

бою сукупність функціонально пов'язаних між со-

бою елементів, зв'язків і залежностей [8]. 

Розвиток підприємства означає якісні зміни 

та оновлення його господарської системи та ор-

ганізаційної структури, підвищення ефективності 

функціонування на основі вдосконалення техніки, 

технології та організації праці у всіх структурних 

підрозділах, підвищення якості продукції та по-

слуг, що ним надаються [1]. 

Розрізняють і поняття «розвиток» та «зрос-

тання», вони, безумовно, пов’язані, але для де-

яких систем, у тому числі і підприємств, не є одне 

і те ж. Під зростанням підприємства часто ро-

зуміють збільшення його розмірів та обсягів ви-

робництва. Про зростання підприємства свідчать 

показники випуску продукції, обсягу продажу, 

чисельності працівників тощо. 

Типи зростання розмірів підприємства [7] 

представлено на рис. 1. 

Оцінити зростання розмірів підприємства 

за кожним запропонованим типом можливо за ре-

зультатами визначення динаміки змін значень по-

казників діяльності підприємства, які кожне 

підприємство розраховує у рамках економічного 

аналізу діяльності та підготовки статистичної 

звітності. 

Зростання є складовою економічного ро-

звитку підприємства, але розвиток підприємства 

можна забезпечити без зростання, без підвищення 

обсягів виробництва та масштабів діяльності. 

 
Рис. 1. Типи зростання розмірів підприємства 

 

Процес розвитку підприємства у різних 

умовах, які спонукали цю необхідність, та умови, 

в котрих відбувається цей процес, може базува-

тися на «революційній» та «еволюційній» моделі 

розвитку. 
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«Революційна» модель змін, яка була запро-

понована американськими фахівцями у галузі ме-

неджменту М. Хаммером та Дж. Чампі [4] у 1991 

році, передбачає принципове переосмислення та 

радикальне перепроектування підприємства ійого 

найважливіших процесів з метою кардинального 

поліпшення найважливіших кількісно вимірюва-

них показників сучасної ефективності: вартості, 

якості, сервісу та оперативності. 

«Еволюційна» модель змін (або концепція 

організаційного розвитку) базується на концепції 

планування, ініціювання та здійснення процесів 

зміни соціальної системи, що передбачає залу-

чення великої кількості учасників [2]. 

Як правило, впровадження «еволюційної» 

моделі розраховано на більш тривалий час та від-

сутність «різких» дій. 

Основні варіанти розвитку підприємства за 

однією з поширених класифікацій[5] зображено 

на рис. 2. 

Наведені варіанти розвитку доцільно 

розглядати, якщо пройдено низку попередніх ета-

пів аналізу зовнішнього середовища, дослідження 

умов діяльності підприємства на ринку, визна-

чення факторів впливу та їх значення у фор-

муванні конкурентоспроможності, затвердження 

стратегічних та тактичних цілей підприємства. 

Загальні тенденції розвитку світової еко-

номіки вплив на обрання напрямку та шляху ро-

звитку підприємства як базового елемента цієї 

складної системи. Тенденції розвитку світової 

економічної системи містять низку процесів, які 

пов’язані з процесом глобалізації: лібералізація, 

прагнення до уніфікації та стандартизації в різних 

галузях міжнародного соціально-економічного 

життя. Все ширше застосовуються єдині для усіх 

країн стандарти на технологію, екологію, діяль-

ність фінансових організацій, бухгалтерську і ста-

тистичну звітність. Міжнародні економічні уста-

нови впроваджують єдині критерії макроеко-

номічної політики, відбувається уніфікація вимог 

до податкової політики, до політики в галузі зай-

нятості та ін. 

 
Рис. 2. Варіанти розвитку підприємства 

 

Процеси лібералізації, відкриття національ-

них економік приводять до таких наслідків: а) по-

силення конкуренції між національними та закор-

донними виробниками, банкрутств вітчизняних 

підприємств; б) зміни відносних цін; в) структур-

них зрушень. Не завжди лібералізація зовнішнь-

оекономічних відносин країни із зовнішнім 

світом обумовлює підвищення ефективності 

функціонування національної економіки. 

Причини формування глобалізаційних про-

цесів наведено на рис. 3. 
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Рис. 3. Причини формування процесів глобалізації 

 

До основних ознак глобалізації належать: 

– взаємозалежність національних економік 

та їхнє взаємопроникнення, формування 

міжнародних виробничих комплексів поза націо-

нальними кордонами; 

– фінансова глобалізація – зростаюча фінан-

сова єдність та взаємозалежність фінансово-еко-

номічних систем країн світу; 

– послаблення можливостей національних 

держав щодо формування незалежної економіч-

ної політики; 

– розширення масштабів обміну та інтен-

сифікація процесів руху товарів, капіталів, трудо-

вих ресурсів; 

– створення інституцій міждержавного, 

міжнародного регулювання глобальних проблем; 

– тяжіння світової економіки до єдиних 

стандартів, цінностей, принципів фу 

нкціонування. 

У сучасному світі глобалізація справляє 

домінуючий вплив на розвиток будь-якої дер-

жави, економічний і соціальний розвиток більшої 

частини людства знаходиться в жорсткій залеж-

ності від прогресу постіндустріального світу і від 

його можливості впливати на події в решті 

регіонів планети. Безумовно, господарські та ін-

формаційні зв’язки стають все більш інтенсив-

ними, проте їх значення в рамках різних 

соціально-економічних систем не є однаковими. 

Всередині постіндустріального світу глобальні 

тенденції призводять в кінцевому результаті до 

зближення рівнів розвитку окремих країн і їх 

жорсткого протистояння з рештою світу. Цій про-

цес прискорює та поширює конкурентну бо-

ротьбу на всіх рівнях – від національних економік 

до суб’єктів господарювання. 

Спираючись на загальні тенденції у ро-

звитку світової економіки при переході до постін-

дустріального інформаційного суспільства та пе-

реорієнтація ринку продавця у ринок споживача, 

у якості основних шляхів розвитку суб’єктів гос-

подарської діяльності визначають [6] екстенсив-

ний, інтенсивний та інноваційний. 

Під екстенсивним розуміють розширення 

обсягів виробництва і збуту продукції, тобто те, 

що було визначено як зростання виробництва, але 

не розвиток. 

Інтенсивний науково-технічний розвиток 

передбачає використання досягнень науки і тех-

ніки для вдосконалення конструкцій і технологій 

виробництва традиційних або модернізованих 

продуктів. 

Інноваційний науково-технічний розвиток 

передбачає безперервне оновлення асортименту 

продукції і технології її виробництва, удоскона-

лення системи управління виробництвом і збутом 

[6]. Цей шлях передбачає всебічне охоплення 

діяльності підприємства процесом впровадження 

інновацій, тоді як попередній шлях обирає тільки 

інновацію факторів виробництва. 

Кожен із можливих шляхів розвитку перед-

бачає той чи інший вид інвестування. В сучасних 

умовах для вітчизняних підприємств при виборі 

напрямку та шляху розвитку особливо актуаль-

ним є стан інвестиційного клімату країни та ство-

рення своєї (для підприємства) інвестиційної при-

вабливості. Виникає потреба проведення ще од-

ного процесу, який передбачає створення та 

підтримання інвестиційної привабливості 

підприємства задля досягнення цілей підприєм-

ства у напрямку його розвитку. Можна говорити 

про інноваційно-інвестиційний розвиток 
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підприємства, який забезпечить постійні якісні та 

кількісні зміни в діяльності підприємства за раху-

нок безперервного переходу досягнень інве-

стиційної діяльності та привабливості в інновації, 

що посилить конкурентоспроможність та сприя-

тиме розвитку, надасть можливість на новому 

рівні вести інноваційну діяльність. 

Таким чином, інноваційно-інвестиційний 

розвиток передбачає неперервні впровадження 

інновацій у діяльність підприємства (техніка, тех-

нології, продукція, управління, збут та ін.) за 

рахунок створення та підтримки інвестиційної 

привабливості, інтенсифікації інвестиційної 

діяльності та використання інвестиційного потен-

ціалу підприємства. 

Розвиток підприємства повинен здійснюва-

тися так, щоб усі зміни, що відбуваються на 

підприємстві, в його технологічному комплексі, 

виробничій, інноваційній, організаційній і управ-

лінській діяльності дозволяли зберігати і покра-

щувати рентабельність і стабільність, а також 

інші характеристики, що відповідають розвитку 

підприємства [3]. 

Прийняття рішення про визначення шляху 

розвитку підприємства передбачає оцінку існую-

чого потенціалу підприємства, можливостей його 

вдосконалення та ефективного використання в 

майбутньому. В зв’язку з цим актуальним є ство-

рення або вибір інструментальних засобів, які 

надають можливість виявити та оцінити потен-

ціал підприємства, що буде використано як база 

для розробки шляху розвитку підприємства. 

Найбільш загальний підхід, згідно з яким до 

предметних складових потенціалу підприємства 

відносять: 

– ринковий потенціал: потенційний попит 

на продукцію та частка ринку, яка одержує 

підприємство, потенційний обсяг попиту на про-

дукцію підприємства, підприємство та ринок 

праці, підприємство та ринок виробництва; 

– виробничий потенціал: потенційний обсяг 

виробництва продукції, потенційні можливості 

основних засобів, потенційні можливості викори-

стання сировини та матеріалів, потенційні можли-

вості професійних кадрів; 

– фінансовий потенціал: потенційні фінан-

сові показники виробництва (прибутковості, 

ліквідності, платоспроможності), потенційні інве-

стиційні можливості. 

Особливу роль відіграє, на наш погляд, 

оцінка виробничого потенціалу, оскільки дозво-

ляє визначити важливі конкурентні переваги 

підприємства, до яких можна віднести мож-

ливість переваги за витратами на основі фор-

мування оптимальної структури виробництва. З 

яким би рівнем виробничого потенціалу ми не 

мали б справу при визначенні шляху розвитку 

підприємства, необхідно особливу увагу при-

ділити можливим ризикам на шляху досягнення 

мети. При цьому, необхідно оцінити наскільки ри-

зикова ситуація, яка виникла, може вплинути на 

зміну рівня існуючого потенціалу підприємства. 

Враховуючи ці ризики, можна остаточно визнача-

тись зі шляхом розвитку підприємства. 

Всі фактори, які впливають на вибір шляху 

розвитку підприємства, традиційно можна 

поділити на зовнішні, внутрішні та ризики. Серед 

усіх зовнішніх факторів, на наш погляд, слід від-

значити, безумовно, загальні тенденції розвитку 

світової економічної системи, стан економічного 

розвитку країни, інвестиційний клімат у державі 

та інвестиційна привабливість галузі, до якої 

відноситься підприємство, а також загальний стан 

наукової діяльності та її підтримка з боку держави 

(впровадження вітчизняних новацій більш 

вигідне як для підприємства, так і держави в 

цілому). До внутрішніх факторів слід віднести по-

тенціал підприємства – у першу чергу, виробни-

чий (фактори виробництва та ресурси), а також 

ринковий. Окремо слід виділити фінансовий по-

тенціал, при оцінці якого визначається інве-

стиційна привабливість підприємства та ко-

мерційний імідж. Щодо ризиків, то прийняття 

того чи іншого шляху розвитку багато у чому за-

лежить від оцінки всього комплексу можливих 

ризиків – чим детальніше ми зможемо передба-

чити всі виді ризиків та вірогідність появи ризи-

кової ситуації, тем менш вірогідна помилка у 

визначенні шляху розвитку. 

Висновки. В умовах стрімких змін у 

світовій економіці, процесів глобалізації, приско-

рення впровадження досягнень науково-техніч-

ного прогресу в практичну діяльність 

підприємств, підсилення конкурентної боротьби 

на ринку підприємство приречено планувати та 

забезпечувати свій розвиток на визначену пер-

спективу. 

На вибір шляху розвитку впливають за-

гальні тенденції розвитку та зрушень уструктурі 

світової економіки, процес глобалізації зі всіма 

його напрямками, боротьба за отримання та роз-

ширення часток ринку, економічна політика дер-

жави та внутрішні фактори підприємства та його 

потенціал. 

Коло варіантів вибору поведінки підприєм-

ства у напрямку розвитку за рахунок посилення 

конкуренції зменшується до декілька шляхів. 

Обираючи інноваційно-інвестиційний розвиток, 

підприємство спроможне забезпечити стійке 

існування на конкурентному ринку. 

При визначенні шляху розвитку підприєм-

ства враховують зовнішні фактори впливу, 

внутрішні – потенціал підприємства, вірогідність 

виникнення ризикових ситуацій та їх оцінку. 
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