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Як відомо, в нових Передєвропейських адаптивно-трансформаційних умовах 

господарювання, передбачається наявність конкуренції, необхідність самофінансування 

і самоокупності, врахування впливу і подолання значної кількості зовнішніх і 

внутрішніх чинників. У постконфліктній діяльності підприємств видозмінюється 

сутність виробничо-господарської діяльності. У зв‘язку з цим, при розробці стратегії 

поведінки підприємства на ринку, в тому числі і при плануванні нових видів його 

діяльності, мова повинна йти не тільки про можливості розвитку підприємства, але й 

про ефективний інноваційний виробничо-господарський потенціал. 

Система показників для оцінки рівня використання виробничо-господарського 

потенціалу, як правило. має складатися з відповідних функціональних блоків: 

виробничий, організаційно-економічний, економічний, фінансовий та ін. При цьому 

система показників, критерії оцінки виробничо-господарського потенціалу 

визначаються специфікою тих чи інших виробничих процесів, метою досліджень і 

завданнями, які стоять перед конкретним підприємством. 

Одним з напрямків підвищення ефективності виробничо-господарського 

потенціалу є проведення активної політики оновлення виробництва на всіх рівнях і у 

всіх галузях національної економіки та господарської діяльності. Так, на рівні 

підприємств – це розробка, засвоєння, впровадження у виробництво наукоємних видів 

продукції, технологій, матеріалів і способів економічного господарювання. На рівні 

галузей – цілеспрямована структурна, інвестиційна та науково-технічна політика. 

Інноваційні проблеми дослідження виробничо-господарського потенціалу повинні 

розв‘язуватися комплексно, з урахуванням діяльності різних наукових напрямків: 

економічного, технічного, організаційного, економічного, соціального, юридичного. 

Таким чином аналіз економічного стану виробничо-господарського потенціалу 

підприємств України свідчить про те, що на сучасному етапі для підвищення ступеня 

економічної незалежності країни необхідні розробка і впровадження таких заходів: 

 Комунікативно-інформаційних та логістичних методів забезпечення 

погодженого розвитку виробничих галузей та   підприємств, спрямованих на 

підвищення ефективності використання виробничо-господарського потенціалу та його 

подальшого розвитку; 

 Розробка інструментарію та механізмів пошуку фінансових ресурсів, 

методів їх акумуляції і наукового розподілення на розвиток основних складових 

виробничо-господарського потенціалу і, в першу чергу, пріоритетних та економічно 

перспективних галузей і підприємств; 

 Формування організаційно-економічного механізму активізації інноваційної 

діяльності підприємств виробничої галузі, вироблення стратегії розвитку промислових 

підприємств в постконфліктних умовах. 

Загалом дослідження показників оцінки інноваційно-логістичних процесів у сфері 
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управління чинниками підвищення ефективності промислового підприємства, 

вирішення  проблем управління впливом інноваційно-логістичних, матеріальних, 

фінансових та інформаційних чинників на ефективність діяльності промислового 

підприємства та оптимізацію ресурсних витрат в умовах трансформаційної економіки 

представлена на рис.1.  
 

 
 

Рис. 1. Показники постконфліктної оцінки  інноваційно-логістичних процесів у 

сфері управління чинниками підвищення ефективності промислового підприємства  

Європейськими взірцями 
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