
У перюд з 2007 по 2009 включно, значения приросту ВВП знижувалося та 
стало негативним й, вщповщно до закономирносп, спостерпжюся щор1чне зме-
ньшення обсяпв швестищй. дане зниження можна пояснити свповою економь 
чною кризою. Але вже в 2010 рощ прирют швестищй збшьшився, що шдштов-
хнуло значний рют ВВП бшыпе граничного значення. 

В 2011 рощ можна вщзначити зниження приросту ВВП, але рют обсягу 
каштальних швестищй. 

Висновки та обгрунтування наукових результат1в досл1дження. За да-
ною роботою можна зробити висновок, що в трьох випадках з 11 представлена 
законом1рнють не шдтримуеться. Але процент попадання в не!' складае 73%. Це 
говорить про правильнють використання дано! законом1рност1. I дасть змогу 
прогнозувати обсяги швестищй в шновацп вщ росту ВВП. Ц розрахунки мо-
жуть бути використаш на загальнодержавному р1вн1 та защкавити тдприемства 
окремо. Державн органи управлшня в щлому зможуть прогнозувати можлив1 
вар1анти швестування в залежност1 в1д обсягу ВВП, а тдприемства матимуть 
1нформац1ю про можлив1 надходження грошових кошт1в. 

Головним напрямком для проведення подальших дослщжень пропонуеть-
ся розрахунок оптимального р1вня 1нвестиц1й в 1нновацИ в залежносп в1д обся
гу ВВП краши. 
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ВИЗНАЧЕННЯ 1НДИКАТОРА СТ1ЙКОСТ1 ШДПРИеМСТВА 

Пропонуеться показник оцшки стшкосп тдприемства, котрий розраховуеться на баз1 ключових по-
казншав, яю знаходяться у фшансових документах тдприемства i можуть контролюватися за допо-
могою системи збалансованих показншав. 

Предлагается показатель оценки устойчивости предприятия, который рассчитывается на базе ключе¬
вых показателей, которые находятся в финансовых документах предприятия и могут контролиро¬
ваться с помощью системы сбалансированных показателей. 
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Proposed to assess the stability index of the enterprise, which is calculated on the basis of key performance 
indicators that are in financial instruments of the enterprise and can be controlled using a balanced scorecard. 

Актуальность проблеми. За сучасних умов стабшьшсть позиций компанп 
на ринках, позитивна динампса фiнансово-економiчних результапв, капiталiза-
щя бiзнесу багато в чому визначаються ступенем адаптащ! тдприемства до ди-
намiчних змiн зовнiшнього та внутршшього бiзнес-середовища, для якого хара-
ктерним е дефщит релевантно! iнформацi!, ризиковатсть здiйснення господар-
ських операцiй, нестабшьтсть полiтично! та економiчно! ситуацi! в крапп. В 
умовах подальшого розвитку ринкових вцшосин в Укра!нi для успшшого здш-
снення менеджменту важливого значення набувае аналiз фiнансових результа-
тiв i фiнансового стану тдприемства. Фшансовий стан пiдприемства характе-
ризуе його фшансова стiйкiсть, яка пов'язана з рiвнем фiнансово! незалежностi i 
конкурентоспроможнiстю. 

Широкий спектр питань щодо управлшня стшюстю пiдприемства та роз-
робки пiдходiв щодо !! оцшки розкрито в працях таких вчених як: Завадський 
Й.С., Лях Л.М., Барашвська Х.С., Сокол О.Г., Фещур Р.В., Мохонько Г.А., До-
юенко Л.М., Берлш М.С., Ковалевич В.М., Каляка С.В., Гончаренко О.М., Усо
ва I.A., Ареф'ева О., Афанасьев, В. Беренс, Ю. Брггхем, О. Пономаренко, О. Ра-
евнева, Л. Родюнова, В. Самуляк, А. Севастьянов, В. Семенов, Ю. Омех, 
С. Тхор, Р. Фатхутдинов, Е. Хелферт, Н. Холт, Н. Шандова, В. Ячменьова та ш. 
Проте наразi лишаеться актуальним д о ^ д ж е н н я сутностi управлшня стшюстю 
функцюнування пiдприемства та виявлення основних !! складових, якi б найпо-
внiше характеризували стiйкiсть тдприемства. Неоднозначшсть дефiнiцiй, вiд-
сутнiсть злагодженосп поглядiв учених щодо визначення сутносп та змiсту ка-
тегорi! «економiчна стiйкiсть пiдприемства» та едино! категоршно! бази з цiе! 
проблеми зумовили актуальнють дослiдження. 

Мета досл1дження - обгрунтування сучасного методу оцшки стшкосп 
тдприемств машинобудування 

Виклад основного змкту досл1дження. Стiйкiсть пiдприемства оцiню-
еться за допомогою рiзних методичних пiдходiв, що передбачають використан-
ня в основному фшансових коефiцiентiв. В окремих лгтературних джерелах 
пропонуеться застосовувати класичш моделi а також iнтегральнi показники. 
Розрахунок таких показниюв базуеться на ретрошформащ! i не виокремлюе 
ключовi iндикатори дiяльностi пiдприемства. Тому стае необхщною кiлькiсна 

160 



оцшка фшансово! стiйкостi з урахуванням цих обставин, яка дасть можливють 
оцшювати реальну ситуацiю i передбачати своечасн управлiнськi рiшення. 

Можна запропонувати до використання шдикатор фiнансово! стiйкостi 
(FSI - financial stability indicator), який включае ключовi показники для визна-
чення фактично! або прогнозно! величини чистого прибутку (g). Вiн повинний 
розглядати вибiрковi фiнансовi коефiцiенти груп финансового аналiзу, що без-
посередньо впливають на стабiльнiсть, стiйкiсть i розвиток фшансово-
господарсько! дiяльностi тдприемства. До них варто вцшести наступн групи: 

1) Рентабельнiсть. Дана група характеризуе не тiльки стабiльнiсть, але i 
розвиток пiдприемства, оскiльки коефшденти дано! групи показують здатнiсть 
генерування прибутку й ефективност використання наявних ресуршв компанi!. 
З дано! групи повинний розглядатися коефшдент рентабельностi продажiв (ROS 
- return of sales), тому що вш фiксуе виторг вщ реалiзацi! продукцi!, що зале-
жить вiд сформовано! полiтики цш i положення фiрми на ринку; за щ парамет-
ри вщповщають спiвробiтники маркетингово! служби. Крiм того, даний коефь 
цiент вiдбивае контроль над поточними виробничими i невиробничими витра-
тами компанi!, що впливають на прибуток вщ операцiй у !! основнiй дiяльностi. 
Це означае, що коефшдент рентабельностi продажiв також мютить у собi шфо-
рмащю про сформований асортимент i поточну практику управлшня оборот-
ними активами компашями. 

„„ Net _ income п л 

Rub = (1) 
Sales 

2) Дшова активнiсть. Дана група фшансових коефiцiентiв показуе ефекти-
внiсть використання наявних ресурсiв компанп i , як наслiдок, здатнiсть !! до 
подальшого розвитку. З дано! групи повинний розглядатися такий коефщент 
як оборотнють активiв (AT - assets turnover), оскшьки вiн демонструе в агрего-
ванiй формi ефективнють компанi! i вiдповiдае на запитання про те, скiльки ра-
зiв протягом господарського року всi активи (включаючи довгостроковi) здатнi 
створювати рiчний оборот фiрми (виторг). Таким чином, даний коефицент вiд-
бивае практику управлшня швестованим капiталом при юнуючш операцiйнiй 
полiтицi компанi!: сформованому асортименп, ринковiй позицi!, результатив-
ностi виробничого менеджменту. 
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AT = (2) 
Assets 

3) Фшансова стшкють. Коефщенти дано! групи надають безпосередню 
характеристику стшкосп тдприемства до р1зних негативних екзогенних i ендо-
генних факторiв. З дано! групи повинний розглядатися коефгщент финансового 
важеля (DFL - degree of financial leverage), що описуе принципи залучення к а т -
талу. Чим бшыпе позикового катталу, тим вище даний коефгщент, а виходить, 
шанси нарощування прибутку ростуть, оскгльки на ршення саме ще! задачi 
спрямована дiя фiнансового важеля компанп. Одночасно може зростати i ризик 
неплатежу. 

DFL = A s S e t S (3) 
Equity 

4) Стратепя фшансування. Вона застосовуеться в компанп, тому що 
представляе непряму аналмчну характеристику майбутньо! стабiльностi, стш
косп i розвитку пiдприемства. У даному випадку повинна бути розглянута но
рма нагромадження або решвестування (R - retention rate), що прямо залежить 
вiд системи використання в н у т р ш т х джерел фiнансування, до яких насампе-
ред вiдноситься створюваний в компанп прибуток, i вiд полiтики виплат влас-
никам. 

1 - Dividends , л л 

R = (4) 
Net _ income 

Таким чином, стшкий темп росту (g) - це швидкють збiльшення виторгу 
вщ продажiв, який компанiя в змозi досягти за умови збереження незмшно1 
операцiйноl i фiнансовоl полiтики. 

^ ^ r , ,гт, л Net income Sales Assets 1 - Dividends 
g = ROS x AT x DFL x R = = x x x (5) 

Sales Assets Equity Net _income 

1ншими словами, темп стшкого росту (g - growth) - це едина можлива 
швидкiсть збiлыпення продажiв при незмiнностi розглянутих чотирьох коефщь 
ентiв. Якщо темп розвитку компанп стае шшим, якийсь з коефгщенпв повин
ний змiнитися, i , отже, або в операцiйнiй полггищ, або в стратегil фiнансування 
вщбуваються змiни. Тому даний темп можна вважати запропонованим компанп 
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двома видами II политик - операщйно! i финансово!. Але це зовшм не означае, 
що фiрма буде розвивагися з заданою швидкiстю: на не1 впливають мiнливi ри-
н к ж умови й iншi види политик. 

Таким чином, новий запропонований индикатор фшансово1 стiйкостi (FSI) 
буде мати такий вигляд: 

^ т N1 x ( l + (ROS х AT х DFL x R)) 
FSI = — — 

IC 
(6) 

де NI - чистий прибуток; 
ROS - рентабельшсть продажiв; 
AT - оборотнють активiв; 
DFL - рiвень финансового левериджу; 
R - норма решвестування; 
1С - швестоваш кошти. 

Представлена вище формула в розгорнутому вщц виглядае в такий спосiб: 
_от Net income Sales Assets 1 - Dividends 
FSl = = x x x 

Sales Assets Equity Net _ income 

= Net_income x (1 + g) = Net _income x (1 + (ROS x AT x DFL x R)) 

Investing _ capital Investing _ capital 

,л Net income Sales Assets 1 - Dividends, , 
Net _income x (1 + ( = x x x )) 

= Sales Assets Equity Net _ income 
Investing _ capital 

Збглыпення показника фшансово! стшкосп свщчить про покращення 
стшкосп тдприемства. На рис. представлена динамика компоненпв цього пока
зника а в таблищ 1 представлена його апробащя. 
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Рис. - Динамша результуючих показншав д1яльност1 В А Т «Турбоатом» 

Фшансова стшюсть безпосередньо пов'язана з ефектившстю функцюну-
вання тдприемства i в значнш Mipi залежить вгд результативност кругооб1гу на 
фазах капiталу (залучення, розподшу, використання). Важливою вимогою пiд-
вищення достсшрносп оцiнки фiнансовоi стiйкостi е коректне використання 
кiлькiсно-якiсного пiдходу. 

Таблиця. Розрахунок показника фiнансовоi стiйкостi ВАТ «Турбоатом»* 

Показник 2007 2008 2009 2010 2011 

чистий прибуток, грн 34872000 145383000 125740000 188780000 427293000 

рентабельнють про-
дажiв, % 10,43 33,57 18,40 20,03 33,70 

оборотнють активiв 0,31 0,31 0,47 0,56 0,53 

piвень фiнансового 
левериджу 1,29 1,43 1,40 1,41 1,53 

норма решвестуван-
ня, % 100 100 100 100 100 

iнвестованi засоби, 
грн 118243000 111659000 111659000 111659000 111659000 

вдикатор фiнансовоi 
стiйкостi 1,52 20,80 14,69 28,55 108,60 

*розраховано авторами на основi даних фiнансовоi з в ^ н о с п 
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У зв'язку iз зазначеними особливостями оцшки процесу кругообггу к а т -
талу на шдприемствах виникае потреба в розробленн комплексних методичних 
засад визначення фiнансовоi стiйкостi сучасних суб'ектiв господарювання. Су-
часнi системи показникiв оцiнки фiнансовоi стiйкостi суб'ектiв господарювання 
повиннi в першу чергу бути зоpiентованi на ширше урахування нематеpiальних 
активiв тдприемства та використання широкого, структурованого перелшу по-
казникiв для iх оцшки. 

Висновки. 1. 1ндикатор фiнансовоi стшкоси (FSI) вiддзеpкалюе ефектив-
нiсть менеджменту на тдприемствг Його можна застосовувати на тдприемст-
вах, якi не мають звя'зку з фондовим ринком. 2. Цей показник розраховуеться 
на базi фшансових документiв i може бути використаний для стpатегiчного та 
оперативного управлшня на тдприемствч при застосуванн системи збалансо-
ваних показнию'в. 
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СУЧАСН1 ТЕНДЕНЦП РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ 

У статп основна увага придшена аналiзу сучасних тенденцй розвитку маркетингу в контексп 
революцшних ЗМ 'Н у сфеpi цифрових технологiй. Видiленi найбшып важливi проблеми, ЯК ' СЬОГОДН' 

впливають на роботу маркетолопв. Досл'джен' нов' можливостс та способи вир'шення завдань мар¬
кетингу. 

В статье основное внимание уделено анализу современных тенденций развития маркетинга в контек¬
сте революционных изменений в сфере цифровых технологий. Выделены наиболее важные пробле¬
мы, которые сегодня влияют на работу маркетологов. Исследованы новые возможности и способы 
решения задач маркетинга. 

The article focuses on the analysis of contemporary trends in marketing in the context of the revolutionary 
changes in the field of digital technology. The most important issues that affect the marketers today had been 
highlighted. New opportunities and ways of doing marketing had been explored. 
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