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Кондратенко Н. О., Новікова М. М., Боровик М. В., Тернова І. А. Специфічні риси принципів та методів оцінки 
ефективності управлінських рішень на промислових підприємствах України

У статті визначено специфічні риси принципів та методів оцінки ефективності управлінських рішень на промислових підприємствах України. 
Зазначено, що поліпшення економічної ситуації в Україні в умовах воєнного стану та бойових дій на її території сьогодні можливе лише на осно-
ві комплексного використання принципів та методів оцінки ефективності управлінських рішень, від якості яких залежить життєздатність 
вітчизняних промислових підприємств і збереження національного господарства в цілому. Відзначено, що ефективність і результативність 
управлінських рішень визначається дією безлічі факторів технічного, організаційного, економічного та соціально-психологічного характеру, 
вплив яких проявляється на різних стадіях процесу розробки та реалізації рішень. Визначено вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на діяльність 
керівників промислових підприємств. Встановлено, що на промислових підприємствах з метою максимально ефективного пристосування до змін 
чинників зовнішнього та внутрішнього середовища мають бути розроблені програми розвитку потенціалу менеджерів, його удосконалення, які 
включають дію комплексних, довгострокових і вартісних досліджень і впроваджувальних програм. Реалізація даних заходів повинна бути заснова-
на на використанні формальних і неформальних методів управління, що базуються на процесах постійної зміни та вдосконалення. Зроблено ви-
сновок, що однією з важливих умов якості та ефективності прийняття управлінських рішень для промислових підприємств України є створення 
високоякісної інформаційної бази та підбір висококваліфікованих кадрів у сфері управління, оскільки рівень освіти та досвід сучасного менеджера 
є вагомим чинником розвитку господарюючого суб’єкта. Щодо оцінки ефективності прийняття рішень та управлінської діяльності менеджера, 
зроблено висновок, що на промислових підприємствах України повинні бути розроблені програми розвитку потенціалу управлінців, його нарощу-
вання та вдосконалення, які складаються з комплексу довгострокових досліджень та оперативних планів навчання.
Ключові слова: принципи, методи, управлінські рішення, оцінка, промислові підприємства, ефективність.
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Kondratenko N. O., Novikova M. M., Borovyk M. V., Ternova I. A. Specific Features of the Principles and Methods for Evaluating the Efficiency  
of Managerial Decisions at Industrial Enterprises of Ukraine

The article defines the specific features of the principles and methods for evaluating the efficiency of managerial decisions at industrial enterprises of Ukraine. 
It is noted that the improvement of the economic situation in Ukraine under martial law and hostilities on its territory today is possible only on the basis of the 
integrated use of principles and methods for assessing the efficiency of managerial decisions, the quality of which determines the viability of domestic industrial 
enterprises and the preservation of the national economy as a whole. It is noted that the efficiency and effectiveness of managerial decisions is determined by 
many factors of a technical, organizational, economic and socio-psychological nature, the impact of which is manifested at different stages of the process of devel-
oping and implementing solutions. The influence of external and internal factors on the activities of managers of industrial enterprises is defined. It is determined 
that industrial enterprises in order to adapt as effectively as possible to changes in the factors of the external and internal environment, should develop programs 
to evolve the potential of managers, its improvement, which include the effect of a complex, long-term and costly research along with the implementation pro-
grams. The implementation of these measures should be based on the use of formal and informal management methods based on processes of constant change 
and improvement. It is concluded that one of the important conditions for the quality and efficiency of managerial decision-making for industrial enterprises of 
Ukraine is the creation of a high-quality information base and the selection of highly qualified personnel in the field of management, since the level of education 
and experience of a modern manager is an important factor in the development of an economic entity. Regarding the evaluation of the efficiency of decision-
making and the professional activities of manager, it is concluded that the industrial enterprises of Ukraine should develop programs for the development of the 
potential of managers, its enhancement and improvement, which in turn should consist of a set of long-term studies and operational training plans.
Keywords: principles, methods, managerial decisions, evaluation, industrial enterprises, efficiency.
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Поліпшення економічної ситуації в Україні в 
умовах воєнного стану та бойових дій на її 
території сьогодні можливе лише на основі 

комплексного використання принципів та методів 
оцінки ефективності управлінських рішень, від якос-
ті яких залежить життєздатність вітчизняних про-
мислових підприємств і збереження національного 
господарства в цілому.

Постановка проблеми. Існуюча система управ-
ління, на яку орієнтуються сучасні українські про-
мислові підприємства, повинна базуватися на вико-
ристанні раціональних принципів та методів оцінки 
ефективності управлінських рішень, що вимагає від 

менеджменту суб’єктів господарювання певної ква-
ліфікації та вдосконалення інституційних механізмів 
розвитку бізнесу, розробки не тільки законодавчих 
основ, але і механізмів їх реалізації.

Особливостям прийняття управлінських рі-
шень у цілому та, зокрема, процесу їх розробки та 
оцінки, приділялося багато уваги з боку вчених-еко-
номістів. Особливої уваги заслуговують праці В. Ва-
силенка [1], А. Воронкової [2], Ю. Маляревського [3], 
О. Ніпіаліді [4], Ю. Погорєлова [5], І. Сіменко [6] та ін.

Водночас проведений аналіз наукової літерату-
ри показав, що проблема оцінки ефективності управ-
лінських рішень промисловими підприємствами 
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України залишається недостатньо вивченою та по-
требує більш детального опрацювання.

Метою статті є визначення специфічних рис 
принципів та методів оцінки ефективності управлін-
ських рішень на промислових підприємствах України.

Промисловість є однією з найбільш значущих 
галузей національного господарства. Підви-
щення рівня розвитку промисловості України 

залежить від існуючого стану системоутоворюючих 
галузей і виробництв, залучення інвестицій у промис-
ловість та інноваційно-інвестиційної привабливості 
провідних підприємств промислового комплексу [7]. 

Саме тому вкрай важливим для промислових 
підприємств України вважається вирішення питань 
щодо підвищення ефективності та якості управлін-
ських рішень і адекватність їх оцінки на основі ово-
лодіння методологією науково-дослідницької робо-
ти, яка базується на застосуванні методів наукового 
пізнання та емпіричного підходу, використання осно-
вних, властивих науці логічних принципів та інстру-
ментів: аналізу (класифікаційного, причинного, діа-
лектичного) та синтезу, індукції та дедукції, аналогії і 
т. ін., що в підсумку виступають важливим фактором 
розвитку промислових підприємств. 

Здійснення процесу управління на промисло-
вому підприємстві передбачає виконання основних 
його етапів: підбір інформації щодо управлінського 
об’єкта; аналіз отриманої інформації; прийняття на 
його основі рішення, яке за суттю в управлінському 
процесі є головним етапом.

Для отримання певного рівня результативності 
кожного етапу необхідно використання прогресив-
них методів та методик вирішення поставлених за-
вдань. Але є певні суперечності, які пов’язані із отри-
манням багатоваріантності результатів як кінцевих, 
так і проміжних управлінських рішень. Тому, на дум-
ку авторів, для розробки обґрунтованого управлін-

ського рішення необхідно дуже чітко обирати методи 
та методики його розробки та реалізації. Виходом з 
цього є проведення якісного аналізу. 

Ефективність і результативність управлінських 
рішень визначається дією безлічі факторів технічно-
го, організаційного, економічного та соціально-пси-
хологічного характеру, вплив яких проявляється на 
різних стадіях процесу розробки та реалізації рішень 
(рис. 1). 

Але, враховуючи сьогоднішні економічні та по-
літичні умови, у цілому можна вважати, що основни-
ми з них є:
 компетентність і досвід роботи менеджера;
 ступінь інформованості;
 рівень колегіальності в процесі розробки рі-

шення;
 питома вага контрольованих рішень;
 ступінь особистої участі керівників і фахівців, 

які розробляли рішення, у його реалізації;
 мотивація виконавців;
 характер і ступінь відповідальності керівни-

ків за результати рішення.

Необхідно відзначити, що в умовах макро-
економічної нестабільності диверсифікація 
сучасних технології управління відбуваєть-

ся безсистемно. До того ж, кожен окремий фактор 
зовнішнього або внутрішнього середовища надає 
певний специфічний вплив на промислове підпри-
ємство, має свій прояв в організації його фінансово- 
господарської діяльності та вимагає особливих 
управлінських дій з боку керівництва.

Усі фактори зовнішнього середовища, що здій-
снюють вплив на формування ефективної управлін-
ської праці на промислових підприємствах, можна 
розподілити на ті, які мають першочерговий і друго-
рядний характер.

Ефективність
управлінських рішень  

Компетентність і досвід 
роботи менеджера

 
 

Характер і ступінь 
відповідальності 

менеджера

Мотивація
виконавців

 
Безпосередня 

участь менеджера
в реалізації рішень

 
 

Ступінь 
інформованості 

менеджера
 

Ефективність
упровадження рішень

 
 Якість розробки

рішень

 
 

Рівень 
колегіальності

рішень
 

Питома вага 
підконтрольних 

рішень
 

Рис. 1. Схема впливу факторів на ефективність управлінських рішень
Джерело: авторська розробка.
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Важливим фактом є те, що в умовах сьогоден-
ня не все залежить від якості й ефективності систе-
ми менеджменту підприємства. На нашу думку, ре-
зультативність системи управління господарюючого 
суб’єкта залежить передусім від дій органів державної 
влади, політичної та соціально- економічної ситуації 
в країні та ухвалених на державному рівні рішеннях.

Загалом, управлінська праця безпосередньо не 
створює певних споживчих вартостей, а здійснює ці-
леспрямований вплив на процес виробництва та реа-
лізації продукції, чим забезпечує необхідні умови для 
розвитку підприємства.

Продуктом діяльності управлінської праці є рі-
шення, тому ефективність цієї праці може ви-
значатися виробничими результатами. Про-

те слід враховувати, що, на відміну від фізичної, цілі 
управлінської праці, засоби їх досягнення, а також 
результати є менш визначеними. Управлінська праця 
здійснюється в широкому діапазоні умов, не має пря-
мих вимірників, і це ускладнює оцінку її ефективнос-
ті. При оцінці її якості не можна випускати з виду ту 
обставину, що результати цієї праці великою мірою 
опосередковується її колективною діяльністю [8].

Дуже часто керівники є «заручниками» діючих 
умов, за яких потрібно вести бізнес, а, як наслідок, – 
недостатньо гідні умови праці, оплата праці праців-
никам і надання змоги реалізовувати свій потенціал 
повною мірою, відсутність будь яких «цивілізованих» 
умов, побудови подальшої кар’єри та зацікавленість 
професійних менеджерів у продовженні своєї роботи 
в нашій державі [9].

Результати опитування керівників промислових 
підприємств дозволили визначити, що найбіль-
ший вплив роблять такі чинники (в порядку 

убування ступеня впливу): глобалізація економіки 
(19,90%); непослідовність і безсистемність еконо-
мічних реформ (16,94%); рівень корупції та тінізації 
(13,92%); вплив монополістів (13,35%); кон’юнктура 
на ринках енергоресурсів і сировини (11,50%); не-
стабільність збуту (10,83%); стан податкової системи 
(4,67%); низький рівень інвестиційної привабливості 
(4,18%); політика кредитування (3,32%); відсутність 
модернізації (1,39%) (табл. 1).

При формуванні ефективної господарської ді-
яльності промислового підприємства керівникам не-
обхідно враховувати також ті фактори зовнішнього 
або внутрішнього середовища, які можуть деструк-
тивно впливати на подальшу діяльність і розвиток 
підприємства.

До них безпосередньо належать: 
 безсистемність державного регулювання; 
 нестабільність і перманентні зміни управлін-

ських відносин на державному, регіональному 
і місцевому рівнях; 

 монополізація та закритість ринків;
 недостатня ефективність нових інститутів [10].

На жаль, у нашій країні державні органи влади 
завжди намагалися максимально підсилити фіскальні 
контрольні функції відносно діяльності менеджерів 
промислових підприємств, встановлюючи при цьому 
непрозорі норми та форми діяльності. У результаті 
«штампування» різних форм контролю за діяльністю 
підприємств, їх керівників та менеджменту відбува-

Таблиця 1 

Вплив зовнішніх факторів на діяльність керівників

Фактор 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Корінь 
10-го 

ступеня

Частка, 
% Ранг

Низька інвестиційна  
привабливість 1 6 1/5 1 1/2 1/4 1/6 1/8 1/2 1/4 0,5743 4,18 8

Відсутність модернізації 1/6 1 1/8 1/7 1/2 1/8 1/9 1/8 1/6 1/7 0,1901 1,39 10

Глобалізація економіки 5 8 1 4 6 2 1 3 1/2 8 2,7305 19,90 1

Рівень податкового тиску 1 7 1/4 1 4 1/2 1/6 1/5 1/2 1/5 0,6409 4,67 7

Слабкість кредитування 2 2 1/6 1/4 1 1/3 1/2 1/4 1/6 1/3 0,4551 3,32 9

Кон’юнктура на ринках 
енергоресурсів та сиро-
вини

4 8 1/2 2 3 1 1 1 1/2 2 1,5784 11,50 5

Рівень корупції та тінізації 6 9 1 6 2 1 1 1/2 1/2 4 1,9105 13,92 3

Вплив монополістів 8 8 1/3 5 4 1 2 1 1/2 1 1,8324 13,35 4

Непослідовність і без-
системність економічних 
реформ

2 6 2 2 6 2 2 2 1 2 2,3246 16,94 2

Нестабільність збуту 4 7 1/8 5 3 1/2 4 1 1/2 1 1,44862 10,83 6

Разом 13,7227 100
Джерело: складено за [8].
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лося постійне підвищення рівня тінізації економіки, 
що по сьогоднішній час значно гальмує реалізацію 
ефективних механізмів господарювання. 

Також в Україні практично відсутній консенсус 
політиків, представників великого бізнесу, господар-
ників і громадян. Стратегію та концепцію ефективних 
дій промислових підприємств можуть пропонувати 
ті політичні сили, які впливають на реальні процеси 
в країні та в промисловості, які формують ефективну 
систему господарювання та правила ведення бізнесу.

Особливістю факторів внутрішнього серед-
овища є їх безпосередня залежність від дій 
керівництва та тієї політики, яка проводить-

ся на підприємстві у сфері управління. При цьому 
дуже важливим є врахування того факту, що в про-
цесі управління різними функціональними напряма-
ми діяльності промислового підприємства реалізація 
потенціалу управлінського персоналу, дії керівників 
відносно різних факторів внутрішнього середовища 
завжди повинні бути різними. З цією метою доціль-
но визначитися із характером впливу факторів вну-
трішнього середовища промислового підприємства 
передусім на мобілізацію потенціалу менеджерів, що, 
безумовно, відіграє велику роль у процесі управління 
та досягненні певних економічних результатів діяль-
ності господарюючого суб’єкта (табл. 2).

Отримані значення впливу факторів вну-
трішньої сфери промислового підприємства дають 
можливість зазначити, що на діяльність керівників 
суб’єктів господарювання більшою мірою впливають: 
фінансовий стан (24,58%); виробничий і кадровий 
потенціал підприємства (17,36 і 12,69% відповідно). 

Потенціал самого керівника займає четверте місце 
(12,00%), далі йдуть мотивація співробітників (9,43%) 
і умови праці (7,11%). Ці шість чинників складають 
83,17% від впливу внутрішніх чинників.

На промислових підприємствах з метою мак-
симального ефективного пристосування до 
змін чинників зовнішнього та внутрішнього 

середовища мають бути розроблені програми роз-
витку потенціалу менеджерів, його вдосконалення, 
які включають дію комплексних, довгострокових 
і дороговартісних досліджень і впроваджувальних 
програм. Реалізація даних заходів повинна бути за-
снована на використанні формальних і неформаль-
них методів управління, що базуються на процесах 
постійної зміни та вдосконалення. Серед основних 
чинників можна виділити такі:
 управлінський професіоналізм і відповідаль-

ність менеджерів, незалежно від того, чи є 
вони власниками, чи найнятими робітниками 
підприємства. Ця група включає дію чинни-
ків безперервного підвищення кваліфікації 
управлінського апарату всіх рівнів, здатність 
менеджменту цілісно та системно охопити зо-
внішнє середовище підприємства та забезпе-
чити відповідну зовнішнім змінам динаміку її 
внутрішнього середовища;

 етична політика підприємства щодо його гене-
ральних цілей, ефективність їх реалізації в місії, 
стратегії та стандартах поведінки персоналу;

 етнокультурний менталітет, який визначаєть-
ся корінними історично-культурними ціннос-
тями етносів країни базування підприємства.

Таблиця 2

Вплив внутрішніх факторів на діяльність керівників

Фактор 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Корінь 
10-го 

ступеня

Частка, 
% Ранг

Фінансовий стан 1 4 4 2 6 5 6 3 3 3 3,3050 24,58 1

Виробничий  
потенціал 1/4 1 2 4 5 5 6 4 2 2 2,3341 17,36 2

Кадровий потенціал 1/4 1/2 1 1 1 5 3 8 7 7 1,7069 12,69 3

Потенціал керівника 1/2 1/4 1 1 2 5 4 3 4 2 1,6140 12,00 4

Упровадження нових 
технологій 1/6 1/5 1 1/2 1 5 1 3 1/3 1/5 0,6637 4,94 8

Імідж підприємства 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1 1/5 1/9 1/9 1/9 0,2479 1,84 10

Рівень адаптації 1/6 1/6 1/3 1/4 1 5 1 4 1/2 1/2 0,6398 4,76 9

Тінізація діяльності 1/3 1/4 1/8 1/3 1/3 9 1/4 1 1/4 1/5 0,7116 5,29 7

Умови праці 1/3 1/2 1/7 1/4 3 9 2 4 1 1/2 0,9567 7,11 6

Мотивація праців-
ників 1/3 1/2 1/7 1/2 5 9 2 5 2 1 1,2676 9,43 5

Разом 13,4473 100

Джерело: складено за [8].
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Під впливом зазначених факторів для успіш-
ного й ефективного управління бізнес-процесами, 
для максимальної реалізації потенціалу менеджерів 
керівництвом промислових підприємств одночасно 
мають бути поставлені певні стратегічні завдання, 
вирішення яких дозволить господарюючому суб’єкту 
стати конкурентоспроможним, інвестиційно прива-
бливим, мати авторитетний імідж на вітчизняному та 
зарубіжних ринках. Вони полягають в такому:
 опанувати прийоми ринкової конкуренції;
 нарощувати розвиток синергетичного ефекту 

при одночасному зміцненні внутрішньої орга-
нізаційної структури підприємства;

 на основі вивчення зарубіжного та вітчизня-
ного досвіду провідних моделей управління 
створити власну конкурентоздатну модель 
менеджменту;

 намагатися зменшити вплив деструктивних 
чинників зовнішнього середовища;

 розробити та запровадити цільову управ-
лінську технологію, яка буде спрямована на 
трансформацію існуючої організаційної по-
ведінки працівників, об’єднання їх в єдиний 
корпоративний комплекс.

Вивчаючи історію економічної думки щодо сис-
тем існуючих систем управління організацією, 
можна стверджувати, що ефективність діяль-

ності господарюючого суб’єкта більшою мірою ви-
значається величиною наявного інтелектуального 
потенціалу та меншою – виробничими потенційними 
можливостями промислового підприємства. Тому 
тільки за умови створення сприятливих умов для 
управлінської діяльності та гарантії отримання висо-
ких доходів, що відповідають вартості людського та 
інтелектуального капіталу, можна стимулювати ін-
тенсивну й ефективну працю менеджера.

Для ефективної реалізації управлінських функ-
цій сучасний менеджер повинен знати основи ринко-
вої економіки, тенденції розвитку галузевого ринку, 
основи управління, бізнес-планування та підприєм-
ництва, маркетингу та господарського права, управ-

лінський, фінансовий і податковий облік, основи ор-
ганізації виробництва та фінансів.

Сучасний менеджер має знати в теорії та вміти 
обґрунтовувати на практиці ефективне використан-
ня ресурсного потенціалу підприємства, виявляти 
тенденції змін показників економічної діяльності, 
розробляти та реалізовувати альтернативні варіанти 
пропонованих управлінських рішень, розробляти біз-
нес-плани та забезпечувати їх реалізацію, аналізувати 
фінансово- господарську діяльність, вміти зберігати 
комерційну таємницю, стимулювати діяльність спів-
робітників з урахуванням їх мотивації та матеріаль-
ного і морального заохочення.

За останні десятиліття пріоритетні вимоги до 
менеджерів істотно трансформувалися (табл. 3).

Найважливішими стає адаптивність до нових 
умов господарювання та ведення бізнесу, ін-
новаційність діяльності, уміння мотивувати, 

соціальне партнерство та соціальна відповідальність. 
До того ж, сьогодні, в умовах бойових дій та фінан-
сової кризи, – психологічна стійкість. Менеджер по-
винен сьогодні, як ніколи, вміти пристосовуватися до 
змін у політичних, соціальних, економічних процесах 
і реалізовувати свій потенціал у тих умовах, у яких він 
знаходиться.

Загальний індекс ефективності управлінської 
праці (E) розраховується за формулою: 

Е = Р + (1 – K),                             (1)
де Р – середній індекс результативності управлін-
ської праці; K – середній індекс економічності управ-
лінської праці.

На жаль, сучасні менеджери не завжди відповіда-
ють сучасним вимогам господарювання для успішної 
діяльності організації. Це говорить їх про недостатню 
мотивованість щодо навчання та перенавчання, недо-
статній рівень освіти та недостатню працездатність, 
відсутність прагнення щодо розвитку власної кар’єри 
та невміння реалізовувати свій потенціал.

Необхідно відзначити, що в умовах сьогоден-
ня найважливішим джерелом конкурентних переваг 
промислового підприємства є якісно нова роль твор-

Таблиця 3

Динаміка пріоритетних вимог до менеджера

1990 р. 2000 р. 2010 р. 2020 р.

Особисті досягнення  
Особисті зв’язки  
Уміння адмініструвати  
Здібність до аналізу  
Ефективність  
Бачення перспектив  
Лояльність до влади

Заповзятливість  
Комплектність  
Лідерство  
Ефективність керівництва  
Пристосовність  
Здібність до аналізу  
Сприйнятливість  
Бачення перспектив  
Комунікабельність

Лідерство  
Ефективність керівництва  
Бачення перспектив  
Сприйнятливість  
Гнучкий стиль  
Здібність до аналізу

Адаптивність  
Комерційний розрахунок  
Інноваційність  
Уміння ризикувати  
Мотивованість у менеджменті  
Соціальне партнерство  
Соціальна відповідальність

Джерело: складено за [8].
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чого працівника, здатного до управлінських іннова-
цій, творця нових інформаційних продуктів, що без-
посередньо підвищить якість та ефективність при-
йняття управлінських рішень.

Таким чином, продуктом діяльності управлін-
ської праці є рішення, тому управлінських працівни-
ків доцільно віднести до найбільш активної частини 
трудового колективу, що бере участь у створенні 
матеріального продукту за рахунок впливу на мате-
ріальні елементи виробництва та через інших праців-
ників. Тому ефективність цієї праці може визначати-
ся виробничими результатами.

ВИСНОВКИ
Узагальнюючи все вищенаведене, можна зро-

бити висновок, що однією з важливих умов якості й 
ефективності прийняття управлінських рішень для 
промислових підприємств України є створення ви-
сокоякісної інформаційної бази та підбір висококва-
ліфікованих кадрів у сфері управління, оскільки рі-
вень освіти та досвід сучасного менеджера є вагомим 
чинником розвитку господарюючого суб’єкта. Щодо 
оцінки ефективності прийняття рішень та управлін-
ської діяльності менеджера, зроблено висновок, що 
на промислових підприємствах України мають бути 
розроблені програми розвитку потенціалу управлін-
ців, його нарощування та вдосконалення, які скла-
даються з комплексу довгострокових досліджень та 
оперативних планів навчання.

Перспективою подальших досліджень має бути 
побудова економіко-математичної моделі оцінки 
ефективності управлінських рішень промисловими 
підприємствами.                     
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Кірік Т. М., Хаустова В. Є., Решетняк О. І., Іванова О. А. Напрями поліпшення якості бізнес-планів
Дослідження напрямів поліпшення якості бізнес-планів є дуже важливим, оскільки практика бізнес-планування висвітлює недоліки процесів пла-
нування та якості вітчизняних бізнес-планів. Дослідження недоліків, які знижують якість бізнес-планів, має теоретичне та практичне значення 
для підвищення якості бізнес-планування в цілому як процесу, та бізнес-плану як його результату. Від цього залежить підвищення рівня ведення 
бізнесу в Україні, його ефективності. Тому проблема забезпечення якості бізнес-планів відіграє важливу роль для внутрішніх процесів бізнесу та 
для інвестиційного спілкування з метою пошуку зовнішніх інвестицій для розвитку. Метою статті є визначення перспективних напрямків по-
ліпшення якості бізнес-планів та вимог щодо практики в цій сфері. У роботі пропонується загальний підхід до визначення перспективних напрям-
ків на основі дослідження основних дефініцій, важливих для визначення категорії «якість бізнес-плану», виявлення факторів формування якості 
бізнес-планів, розкриття сутності та особливості методологічних засад формування якості бізнес-плану. Методичною базою статті є: огляд 
літератури, аналіз та оцінка практичних недоліків бізнес-планів з точки зору дотримання технології розробки й обґрунтування, що забезпечує 
якість документа. Визначено основні напрями поліпшення якості бізнес-планів, зокрема: дотримання технології розробки й обґрунтування; вдо-
сконалення методичних рекомендацій на основі вивчення проблем практичного бізнес-планування; підготовка фахівців, які володіють методи-
кою розробки бізнес-плану інвестиційного проєкту, обґрунтування управлінських рішень; розвиток планування на підприємствах.
Ключові слова: економіка підприємства, бізнес-планування, бізнес-план для пошуку інвестицій, якість бізнес-плану, технологія розробки й обґрун-
тування бізнес-планів, напрями поліпшення якості бізнес-планів.
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Kirik T. M., Khaustova V. Ye., Reshetnyak O. I., Ivanova O. A. The Directions to Improve the Quality of Business Plans
Studying the directions to improve the quality of business plans appears very significant, since the practice of business planning highlights the shortcomings 
of planning processes and the quality of domestic business plans themselves. A study of shortcomings that cause negative influence on the quality of business 
plans is of theoretical and practical value for improving the quality of business planning in general as a process, and of business plan as its result. It depends on 
increasing the level of doing business in Ukraine, its efficiency. Therefore, the issue of ensuring the quality of business plans plays an important role for internal 
business processes and for investment communication in order to find external investments for further development. The purpose of the article is to identify 


