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Методологія дослідження. При виконанні досліджень залежно від
конкретних цілей і завдань використані методи економічного аналізу та
дослідження економічних процесів: розрахунково-аналітичний, індексний,
спостереження і узагальнення, багатофакторного та порівняльного аналізу,
економіко-статистичний та інші. Методи економічної статистики застосовано
для здійснення діагностики динаміки фінансових результатів, обсягів реалізації
продукції та капіталу підприємств, оцінки ефективності стратегії управління
формуванням прибутку; графічні методи (для наочного представлення
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використано методи наукової абстракції та систематизації. Розрахунки
здійснюватися з використанням табличного процесора Microsoft Excel.
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фінансово-економічне положення спостерігається на багатьох вітчизняних
підприємствах, прогресує кількість збиткових промислових підприємств.
Кризовий стан підприємств обумовлений негативним впливом внутрішніх
чинників, серед яких доцільно виділити низький рівень корпоративного
управління підприємством і, зокрема, неефективне управління формуванням і
розподілом прибутку. Нестійкість розвитку виробництва та падіння його обсягів
в останні роки негативно вплинули на фінансові результати діяльності
промислових підприємств. При скороченні обсягів виробленої та реалізованої
продукції у багатьох суб’єктів господарювання спостерігається зростання
середніх постійних витрат на одиницю товарної продукції, випереджальне
зростання собівартості реалізованої продукції відносно отриманого доходу від
реалізації, зниження обсягів виробленої і реалізованої продукції при не
зменшуваних витратах, що стало одним з основних внутрішніх чинників
збиткової діяльності промислових підприємств. Виходячи із того, що рівень
стратегічного управління прибутком залежить від співвідношення темпів
змінювання прибутку, обсягів реалізації продукції та капіталу, можна

стверджувати про неефективність діючої системи управління прибутком
промислових підприємств. Внутрішні чинники посилили негативну дію
зовнішніх чинників, найвпливовішими з яких, на наш погляд, є неефективна
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економічного розвитку, що створює сприятливі умови для отримання
підприємствами доходів рентного типу.
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діагностовано, що реалізація політики економічної трасформації в Україні не
завжди підпорядковується загальнонаціональним інтересам. Наявність корупції,
впливаючи на структуру прав власності, обмежує ступінь свободи приватного
підприємництва та рівень захисту прав приватної власності, що як свідчить
світовий досвід, в значній мірі впливає на темпи економічного розвитку як
окремих суб’єктів господарювання, так і країни в цілому. В Україні закріпилася
модель економіки, побудована переважно на низькотехнологічних укладах, що
відповідає інтересам вузького кола господарюючих суб’єктів, наближених до
влади.
Практична значущість. Запропоновано орієнтири для економічної
політики держави у здійсненні більш радикальних реформ шляхом істотного
реформування системи суспільних відносин й управління на державному,
галузевому та виробничому рівнях, націлених на політичну консолідацію
суспільства, усунення інституціональних бар’єрів на шляху економічного
розвитку підприємств на основі інновацій (зокрема, трансферу зарубіжних
технологій п’ятого і шостого технологічних укладів) як потенційно
універсального і стійкого механізму розвитку.
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