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Вступ. Дослідження структури потенціалу зростання підприємств є важливою 

проблемою для підприємств усіх галузей промисловості та підпорядкованості. Його 

ефективне вирішення дозволить закласти міцний фундамент обґрунтування 

економічної стратегії діяльності підприємств на майбутнє. 

Мета та завдання статті ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

Виклад основного матеріалу дослідження …………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Таблиця 1 

Оцінка динаміки обсягу капіталу за період 31.12.2017 - 31.12.2019 рр. 

Показники 
Станом на 

Відхилення 
31.12.2017 р 31.12.2018 р 31.12.2019 р 
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Кпа = Кда х Ккв,  (1) 

де Кпа – коефіцієнт прибутковості активів; 

Рис. 2. Кількість соціальних підприємств у статуті яких визначено 

відповідні напрямки діяльності (у %) [8]. 

Висновки і пропозиції. Більш глибокий аналіз діяльності державних 

підприємств у галузі машинобудування дозволить систематизувати існуючі підходи 

щодо визначення стратегії розвитку таких підприємств, що знаходяться у кризовому 

стані та запропонувати механізми покращення їх діяльності. 
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