ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту»

12. Управління витратами підприємства : навчальний посібник / Ю.С. Погорелов, Л.М.
Христенко, А.А. Алєйніков, Г.А. Макухін; за ред. Г.В.Козаченко. – Луганськ: Вид–во «Ноулідж»,
2011. – 628 с.
13. Друрі К. Управлінський і виробничий облік / пер. з англ. під ред. В.Н. Єгорова. – М.:
ЮНИТИ–ДАНА, 2012. – 1423 с.
14. Шим Джейк К., Сігел Джоел Г. Методи управління вартістю і аналіз витрат / Пер. з англ. –
М .: Інф–изд. будинок «Пугач», 1996. – 343 с.
15. Колісник А. Інновації в методах підрахунку витрат / А. Колісник / Проект для
інноваційних менеджерів. – 2008. – 13 січ. – С. 12–19.
16. Ковтуненко Ю.В. Аналіз структури витрат промислового підприємства / Ю.В.
Ковтуненко, А.В. Крисенко, О.В. Амурова // Праці Одеського політехнічного університету. – 2014. –
№. 2. – С. 202–207.

ІНВЕСТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
аспірант Толмачов С.С.
Одеський національний політехнічний університет
Економіка України вступає в новий етап процесу реформування, коли проблеми досягнення
стабільного економічного зростання, передусім у реальному секторі економіки, стають ключовими і
визначальними. Важливе місце у вирішенні цієї проблеми належать інвестиціям, оскільки сьогодні
вони визначають напрями та інтенсивність розвитку всієї економічної діяльності в суспільстві. Саме
динамічно зростаючі інвестиції з матеріалізованими в них інноваціями, трансформуючись у
створення нових конкурентоспроможних виробництв, є важливим засобом забезпечення
економічного зростання, підвищення якісних показників господарської діяльності на мікро–, мезо– та
макрорівнях.
Ринкові умови господарювання для будь–якого підприємства, насамперед, пов’язані з
фактором розвитку, а отже, залученням інвестицій. Підприємство як об’єкт інвестування, у першу
чергу, має бути привабливим для інвестора. Для цього воно повинно представити реальні
перспективи розвитку, довести свою конкурентоспроможність. Одночасно з цим потрібне створення
організаційних структур, що передбачають істотне поліпшення системи менеджменту, маркетингу,
зміцнення правової основи і професійну підготовку персоналу. Усе це вимагає певних інвестицій.
Таким чином, успіх підприємства залежить від тієї інвестиційної стратегії, яку воно вибирає.
Підготовка та аналіз інвестицій у реальні активи істотно залежать від того, якого роду ці
інвестиції, тобто яку з проблем, що стоять перед підприємствами, необхідно розв’язати за їх
допомогою.
Підприємства створюються, розвиваються, домагаються успіхів і т. ін. З урахуванням
циклічності розвитку слід розглядати етапи життєвого циклу підприємства, пов’язуючи їх з рівнем
інвестиційної активності підприємства (рис. 1):
 становлення: відбувається утворення цілісної соціально–економічної системи, що
домагається визначених цілей; для просування до наступного етапу необхідні стабільне забезпечення
підприємства ресурсами, постановка чітких цілей і прийняття раціональних рішень; даний етап є
найбільш інвестиційноємним, тому що створюється основний фундамент подальшого розвитку
підприємства;
 стабілізації: розвиваються інноваційно–інвестиційні процеси, що формують місію
підприємства; структура підприємства стабілізується, запроваджуються правила системи і
визначаються процедури ефективного розвитку; відбувається кількісна зміна соціально–економічних
параметрів підприємства;
 етап стійкого розвитку: стабілізація кількісних змін приводить до якісних зрушень;
важливого значення набуває комплексна і відпрацьована організаційна структура, що приймає чіткі й
раціональні рішення; стійке зростання починається тільки тоді, коли структурна перебудова ввійде в
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активну фазу, закріпляться домінантні позитивні зрушення в структурі виробництва, розгорнеться
процес реконструкції, на ринок вийдуть нові товари і послуги;
 занепаду: у результаті впливу як зовнішніх, так і внутрішніх загроз, (зокрема,
конкуренції, що скорочує ринок) підприємство стикається зі зменшенням попиту на свою продукцію
і послуги, скороченням обсягу виробництва, неефективністю управління тощо; починає спроби
затримати занепад, менеджмент підприємства централізує механізм вироблення і прийняття рішень.

Рис. 1. Етапи існування підприємства [1]
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Вирішення завдань, що пов’язані з підвищенням інвестиційної активності, здатне закласти
основу сталого розвитку економічної системи національної економіки, регіональних економічних
систем, їх локальних та точкових складових.
Можливості запровадження інвестування як інструменту забезпечення сталого розвитку
економічної системи підприємства достатньо різноманітні, тому, на сьогоднішній день найбільш
важливими для інвестиційної політики держави мають бути питання активізації інвестиційної
діяльності в країні.
Важливим напрямком активізації інвестиційного процесу в багатьох сферах господарювання є
розробка і формування механізму оцінки і підвищення інвестиційної привабливості об’єктів на різних
рівнях управління. Метою оцінки є визначення напрямку вигідного вкладення інвестицій в
структурно–функціональні компоненти і об’єкти загалом при дотримані припустимих рівней ризику.
До об’єктів оцінки інвестиційної привабливості можуть бути віднесені: багаторівнева система
об’єктів, що включає країну, галузь, регіон, підприємство, інвестиційні фінансові чи реальні проекти,
портфель, програми.
Існують методологічні і методичні складності при оцінці інвестиційної привабливості
економічних об’єктів: подібна задача не може бути обмежена тільки чисто економічними
передумовами і мотивацією, економічно зваженим поводженням інвесторів. Виникає потреба
досліджувати й обґрунтовувати методи оцінки кількісних і якісних характеристик, що визначають
зміст інвестиційної привабливості об’єкта.
Оцінку привабливості економічного об’єкта варто здійснювати по наступним основним
блокам:
 стан проблеми, погрози, небезпеки і ризики об’єкта потенційного інвестування; ступінь
конфліктності з навколишнім середовищем, важливість, значимість проблеми (ранг проблеми в
загальній сукупності проблем на різних рівнях ієрархії мега– (глобальна), макро– (національна),
мезо– (галузева і регіональна) мікрорівнях (підприємства, корпорації, організації);
 потенційна можливість об’єкта інвестування вирішити складну і важливу проблему;
 очікувані потенційні результати інвестування в обраний об’єкт;
 узагальнена характеристика зовнішнього середовища об’єкта потенційного інвестування,
загальних і специфічних умов інвестування.
Література:
1. Кириленко В.І. Інвестиційна складова економічної безпеки. Монографія. – К.: КНЕУ, 2005.
– 232 с.
2. Ключові орієнтири інноваційної моделі економіки України на засадах сталого
природогосподарювання [Електронний ресурс] / С.К. Харічков, В.І. Крутякова // Економіка: реалії
часу. Науковий журнал. – 2014. – № 2 (12). – С. 175-183. – Режим доступу до журн.:
http://economics.opu.ua/files/archive/2014/n2.html
3. Underwriting as a tool to improve the efficiency of risk management of the bank [Електронний
ресурс] / O.S. Balan, A.V. Levitska, O.O. Sokolovskaya // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. –
2015.
–
№
2
(18).
–
С.
142-146.
–
Режим
доступу
до
журн.:
http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n2.html

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ СТАНОМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
к.е.н., доцент В.Ю. Філіппов,
Н.О. Дишкант, Є.О. Скоморохов
Одеський національний політехнічний університет
На сьогоднішній день оцінка фінансового стану комерційної банків в Україні набуває
вагомого значення. Причинами цього є необхідність розширення інвестицій комерційних банків, а
також їх скрутне фінансове положення. В зв'язку з цим проблему фінансової стійкості комерційних
банків можна визначити як одну з найбільш актуальних проблем національної економіки України.
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