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- прибуток, який надається як дивіденд; 
- рентабельність існуючих акцій та активів. 
Якщо розглядати з точки зору фінансів, то кінцевий 

результат можна представити в такий спосіб: 
- чисті активи по балансу та їх динаміка зростання; 
- ринкова вартість власного капіталу по відношенню до 

вартості чистих активів фірми; 
- приріст коштовності майна через грамотне управління 

капіталу.  
Фінансова стратегія показує зрозумілий за змістом і 

зафіксований у плані на довгостроковій основі, спосіб 
формування і раціонального використання грошових ресурсів. 
Головні принципи фінансової стратегії – це просте використання, 
безпечність та стабільність капіталу, незмінність. При цьому 
враховують: структуру динаміки товарів; розміри заборгованості у 
межах норми; грошове забезпечення великих проектів 
інвестування; потрібно врахувати фінансові труднощі або кризу. 
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проєктуванню підприємств коксохімічної промисловості» (ДП 
«ГИПРОКОКС») - українська інжинірингова компанія, яка 
спеціалізується в проєктуванні, реконструкції та будівництві 
коксохімічних підприємств.  

Головна ціль господарської діяльності підприємства - 
отримання прибутку шляхом надання на світовому ринку 
конкурентоспроможних інжинірингових послуг, включаючи 
створення науково-технічної документації для нового будівництва, 
реконструкції та модернізації коксохімічних підприємств. 

Цілями щодо забезпечення цього є: забезпечення 
конкурентоздатності науково-технічних робіт підприємства на 
внутрішньому і зовнішніх ринках за рахунок вдосконалення 
існуючих і втілення новітніх технологій використання 
вуглецевмісної сировини; вихід на нові та зміцнення позицій на 
традиційних площадках міжнародного ринку науково-технічної 
продукції; підтримування стабільного об’єму замовлень 
підприємства; розширення та залучення новітніх технологій 
проєктування, широке впровадження інформаційного 
тривимірного моделювання; підвищення кваліфікації працівників; 
забезпечення системи оплати праці відповідно якості та кількості 
виконаної кожним працівником науково- технічної продукції; 
подальший розвиток системи управління якістю з урахуванням 
вимог ISO 9001:2015. 

У зв’язку з призупиненням діяльності більшості коксохімічних 
підприємств України ДП «ГИПРОКОКС» інтенсифікувало 
переговори з іноземними компаніями по отриманню замовлень, 
організацію робіт по безумовному і якісному виконанню розробок, 
що вже виконувались для них. 

В останній час спеціалістами підприємства розроблялася 
науково-технічна продукція, в основному, за укладеними 
договорами, контрактами для України, Німеччини, Італії та Індії.  

Більше 90% чистого доходу від реалізованої науково-технічної 
продукції та послуг ДП «ГИПРОКОКС» отримує від контрактів із 
зарубіжними країнами. 

Результати діяльності підприємства напряму впливають на 
його фінансовий стан. Узагальнююча оцінка фінансового стану 
підприємства дається на основі таких результативних фінансових 
показників як прибуток і рентабельність. 

Прибуток і рентабельність є важливими показниками 
ефективності виробництва. Прибуток - це, з одного боку, основне 
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джерело фінансування діяльності підприємства, а з іншого - 
джерело доходів державного і місцевого бюджетів. 

На розмір чистого прибутку головним чином впливають: 
доход від реалізації продукції, витрати на виробництво й збут 
продукції й ін. 

Результатом діяльності ДП «ГИПРОКОКС» у 2020 році є 
отримання чистого прибутку 28 тис. грн., але він скоротився у 
порівнянні з 2019 роком на 99,85%. Це пов’язано звісно з 
викликами, які постали як перед світовою економікою, так і перед 
економікою України внаслідок світової рецесії та введення в 
Україні обмежувальних заходів під час боротьби з пандемією 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2. 
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У процесі формування власного методичного підходу щодо 

оцінювання розвитку економічного простору регіонів України, 
вважаємо за необхідне окреслити декілька сучасних тенденцій 
розвитку економічних систем, які, на нашу думку, є об’єктивними 
передумовами для вибору індикаторів та формування підходів до 
оцінювання. 
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