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Автор рассматривает сущность понятия "управление изменени,1 
ми" в научном дис:курсе. 

The author examines the nature of the concept of "chan 
management" in the scientific discourse. 
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Більшість з припущень, які використовують :керівники, сто
уються умов майбутнього, над якими керівники ве мають ні

якого контролю. Однак ці припущення необхідні для багатьох 
оп рацій планування, і чим точніше керівники зможуть перед

ачнти зовнішні та внутрішні умови майбутнього, тим вища 
1 мовірність досягнення запланованих результатів. Дослідження 
п казали, що правильно організоване прогнозування приносить 

н чпу користь. Так як будь-яке управлінське рішення за сво-

суттю являється прогнозним, то прогнозування є фундамен
ТLUІьвою основою підприємницької та менеджерської діяльності 
в будь-якій галузі при виконанні притаманних їм фув:кцій. 

Прогнозування в підприємницькій діяльності та менеджменті 
п розривно пов'язано з прийняттям рішень, а прийняття управ
лінських рішень - це головна процедура циклу управління в 
діяльності підприємців та менеджерів усіх рівнів. Нерозривний 
зв'язок рішення і прогнозування пояснюється тим, що ще до 
прийняття рішення необхідно: отримати інформацію, обробити її, 
провести аналіз інформації, подати інформацію в зручній формі. 
Якщо є підстави вважати, що діяльність у минулому мала пев
ну тенденцію, яку можна продовжувати в майбутньому, і коли 
наявної інформації достатньо для виявлення статистики досто
вірних тенденцій або залежностей доцільно використовувати для 
прогнозування кількісні методи. До кількісних методів прогно
зування відносять аналіз часових рядів. 

88 





















Література  

1. Раєвський К., Раєвська. Т. Методичні рекомендації щодо , 111111 

мічного аналізу діяльності комерційного банку / / Вісник 11,щІ
онального банку України. - 1999. - Вип. 3. - С. 4-12.

2. Шеремет А. Д., Щербакова Г. Н. Финансовьrй анал11:� 1 

коммерческом банке. - М.: ФинансЬІ и статастика, 200 І,
- 256 с.

3. Парасій-Вергуненко І. М. Аналіз банківської діяльно 1
Навч.-метод. посібн. для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ,
2003. - 34 7 с.

4. Герасимович А. М., М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Бергу
ненко та ін. Ана.ліз банківської діяльності: Підр. / За ред
А. М. Герасимовича. - К.: КНЕУ, 2004. - 599 с.

5. Буевич С. Ю., Королёв О. Г. Анализ финансовьrх результа
тов банковской деятельности: Учебв. пособ. - М.:
КНОРУС, 2005. - 160 с.

6. Пілецька С. Т., Салліна О. А. Аналіз банківської діяльності:
курс лекцій. - К.: 2009. - 204 с.

7. Дзюблюк О. В., Михайлюк Р. В. Фінансова стійкість бан
ків як основа ефективного функціонування кредитної систе
ми: Моногр. - 2009. - 316 с.

8. С нищ І. П. Вплив фінансової кри:-�и на перспективи µозви·
тку української банківської системи / / Проблеми і перспе
ктиви розвитку банківської системи України: 36. наук.
праць / Державний вищий навчальний заклад "Українсь
ка академія банківської справи Національного балку Укра
їни". - Суми, 2009. - Вип. 27. - С. 228-234.

9. Сало І. В., Лисянська О. О. Необхідність аналізу показни
ків прибутку банку // Збірник наукових праць. - 2011.
- Вип. 32. - С. 6-13.

10. Онищенко В. О., Довгаль Ю. С., Гребінь О. М. Досвід зару
біжних країн щодо оцінки фінансового стану банків // Збір
ник наукових праць. - 2012. - Вип. 35. - С. 10-18.

11. Офіційний сайт Національного банку України // http://

www.ba.nk.gov. ua.
12. Офіційний сайт ПАТ "К Р ЕДОБАНК" // http://

www.kredobank.com. ua.
13. Скворчевський О. Є., Івченко А. Ю. Порівняльний аналіз

часових рядів показників діяльності комерційного банка та

98 



банківської системи вцілому / / Вісник НТУ "ХПІ": Т хві
чний прогрес та ефективність виробництва. - Харків: НТУ 
"ХПІ" - 2013. - No 22 (995). - С. 48-56 

Резюме  

Метою роботи була розробка системи інформаційної підтримки 
прийняття управлінських рішень комерці.й:вого баНRу. Поставлена 
мета реалізована шляхом побудови трендів часових рядів основ
них показників діяльності ПАТ "Кредобанк". В результаті до
сліджень отримана можливість прогнозування змі.в основних по
казників діяльності комерційного банку. 

Целью работw бЬІЛа разработка систеМЬІ ивформационвой под
держки принятия управленческих решений коммерческого бан
ка. Поставлевная цель достигвута путем построения трендов 
временнwх рядов основньrх показателей деятельности ПАО "Кре
добанк". В результате исследований получена возможность про
гвозировавия изменений освовнwх показателей деятельности 
коммерческого банка. 

The aim of the work was to develop а system of information 
management decision support commercial bank. This goal is achieved 
Ьу constructing а time-series trends of key performance indicators 
of PJSC "Kredobank". АБ а result of investigations the ability to 
predict changes in key indicators of the commercial bank. 
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ЗКОНОМИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЬІ САНАЦИИ И 
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПРОМЬІШЛЕШЮГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

В современной зкономике значительно возросла важвость 
зкономической устойчивости суб'Ьектов хозяйствования, их кон
курентоспособность. Повwсились требования и к зффективности 
контроля за результатами хозяйственной деятельностью. Отсут
ствие зффективной системь� контроля как в общегосударственном 
масштабе, так и ва уровне предприятия стало существенной про
блемой. Укрепление рьшочньrх отношений, с одной стороньr, спо
собствует повьrmению зффективности производства, а с другой -
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