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дослідження звели до реалізації послідовних етапів розрахунку параметрів 
регресійної моделі та спрощення отриманої моделі шляхом вилучення чинника, якому 
відповідає найбільше p- значення за критерієм t- Стьюдента.  

Модель лінійної регресії для заключного (шостого) етапу має вигляд: 
 

ЧД = 1444,7 + 1247,6 Рв + 43,6 Оз + 217,4 Одз – 34,8 Фє 
 

Множинний R = 0, 901, R – квадрат = 0,812, критерій Фішера для моделі шостого 
етапу 26,85. Аналіз підсумкової моделі засвідчив про найбільшу залежність 
показника «чистий дохід від реалізації» від чинників рентабельність виробництва 
інноваційної продукції, оборотність запасів та дебіторської заборгованості, 
фондоємність. Наближене до одиниці значення коефіцієнту детермінації R2 ще не є 
свідченням високої якості рівняння регресії. Перевірка випадковості відхилень, тобто 
відсутність автокореляції залишків першого порядку, здійснена за допомогою 
статистики Дарбіна-Уотсона [2]. Результати розрахунку значень статистики 
засвідчили відсутність автокореляції залишків, що дозволило підтвердити висновок 
про достатню якість отриманих регресійних оцінок параметрів моделей залежності 
чистого доходу від ряду чинників. Системність конче потрібна за впровадження 
комп’ютерних інформаційних систем і автоматизації процесів проектування виробів 
машинобудівної промисловості. Сучасні проблеми розроблення і виведення інновацій 
на ринок повинні розглядатися за системного підходу не з точки зору окремого 
виробу, дільниці або функції, а їх взаємодії і взаємозв’язку з іншими виробами, 
дільницями або функціями даного комплексу та їх впливу на комплекс в цілому.  

Управління розробленням інновацій, намагання координувати цілі і задачі, що 
стоять перед підприємствами Кременчуцького промислового району, з роботою усіх 
ланок повинно знаходити відображення в системному підході. Топ-менеджери 
підприємства здатні приймати раціональне рішення з інноваційного процесу тільки в 
тому випадку, якщо вони повністю розуміють характер формування організаційно-
економічного механізму управління інноваційним розвитком.  
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Світовий економічний прогрес був би неможливий без розвитку енергетики. 

Економічно стабільне функціонування всіх сфер світової економіки можливе за 



АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 
 

102

умови стійкого енергопостачання і енергозбереження. Питання обґрунтування 
визначальних чинників забезпечення економічного розвитку мають не історичний, а 
аналітично-перспективний характер та традиційно досліджуються науковцями. До 
основних теорій економічного розвитку належать: теорія «економічної бази», теорія 
полюсів зростання, сировинна теорія та ін.  

Згідно теорії «економічної бази» розрізняють експортний (базовий) і локальний 
(не базовий) сектори економіки. Умовою економічного зростання визнається 
збільшення частки базового сектора, тобто існування значного зовнішнього попиту на 
ресурси. Передбачається, що у кінцевому результаті збільшення попиту на ресурси 
призведе до підвищення темпів зростання виробництва, рівня доходів та зайнятості у 
межах національної економіки. Крім того, за рахунок зміцнення взаємозв'язків між 
базовими і не базовими секторами країна може частково відмовитися від імпортних 
товарів та ресурсів. Дана теорія може слугувати поясненням економічного зростання 
Північної Америки в середині XX століття. Недолік теорії полягає в неможливості її 
застосування для прогнозування економічного розвитку у довгостроковій 
перспективі. 

«Сировинна модель» економіки, запропонована Х. Іннісом, теж опирається на 
експорт як головний чинник економічного зростання. За даною теорією країна, яка 
володіє певними ресурсами, має зробити ставку на їх експорт, залучивши інвестиції 
та провівши маркетингові заходи. Стійкий зовнішній попит дозволить розвивати 
внутрішню економіку, зокрема, інноваційні технології, за рахунок виручки від 
експорту. Дана теорія є історично значимою для Канади, проте неодноразово 
використовувалася в різних сировинних регіонах при розробці стратегій їх 
економічного розвитку. 

Таким чином, сировинні фактори (зокрема енергоресурси) можуть визначати 
економічний розвиток країни. Як показує досвід країн – експортерів нафти та газу, 
наприклад, Алжиру та Ірану, навіть протягом тривалого проміжку часу країнам-
експортерам енергоресурсів вдається зберігати високий рівень зовнішніх доходів, 
забезпечуючи економічну стабільність. Не можна не зазначити, що така політика 
стабілізації стримує  технологічний розвиток сировинних країн [4]. Країни, в яких 
немає достатньої сировинної бази, змушені розвиватися шляхом модернізації та 
постійного впровадження новітніх технологій. 

При цьому варто відійти від практики впровадження програм енергозбереження 
лише у промисловості. Найбільший обсяг споживання енергії (70 % вітчизняного 
енергобалансу) припадає на житлово-комунальне господарство та промисловість, у 
той час як у ЄС сукупне споживання енергії за даними секторами не перевищує 50 % 
[1]. Житловий фонд України – один з найбільших споживачів енергоресурсів з 
низькою енергоефективністю. За оцінками аналітиків понад 80% житлових будівель 
неефективно використовують близько половини теплової енергії [3]. Однак не варто 
очікувати швидкого зростання енергоефективності в домашніх господарствах, 
оскільки більшість будівель не оснащена лічильниками на газ та опалення, що слугує 
причиною значних теплових втрат.  

За структурою житловий фонд України можна поділити на три складові: 
приватні оселі, квартири в багатоповерхівках старого зразку та квартири в сучасних 
багатоповерхівках. Найбільш вразливими до витрат енергії виступають приватні 
оселі. Згідно діючих правил нарахування субсидій, більшість мешканців приватних 
будинків їх позбавлені. Проте саме дана категорія населення могла б стати лідером 
енергозберігання у житлово-комунальному секторі. 
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Що стосується забудов радянських часів, то вікна і стіни мають поганий 
тепловий опір, через що витрати на опалення залишаються високими. Мешканці 
таких квартир частіше за інших користуються субсидіями від держави. Сучасні 
багатоквартирні будинки набагато краще зберігають тепло та часто оснащені 
теплолічильниками для кожної квартири, завдяки чому мешканці мають можливість 
економити тепло.  

Загалом, оскільки впровадження енергоефективності призводить до 
впровадження суміжних реформ – ринку енергетики, житлового сектору, 
субсидіювання тощо, то для підвищення енергоефективності є потреба у 
раціональних підходах до енергозбереження, яке сьогодні виступає ключовим 
аспектом енергетичної незалежності країни.  
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Інноваційний потенціал підприємства являє собою один із найголовніших 

аспектів його розвитку. Від успішної реалізації такого потенціалу залежить 
результативність діяльності підприємства, зокрема, якість продукції, рівень прибутку 
иа конкурентоспроможність на ринку. При цьому, інноваційні процеси можуть 
піддаватись впливу дестабілізуючих факторів, які здатні ставити під загрозу 
ефективність втілення інноваційного потенціалу підприємства. 

Гурочкіна В. В. зазначає, що «посилення інноваційного потенціалу та 
активізація інноваційного розвитку знаходиться в прямій залежності від процесів 
забезпечення безпеки підприємства» [1]. Це свідчить про актуальність необхідності 
розробки системи формування безпеки інноваційної діяльності підприємства. 

Насамперед, необхідно визначити пріоритетні напрями інноваційної діяльності 
та їх можливі вразливі місця; сформувати комплекс факторів, які можуть негативним 


