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Постановка проблеми. На шляху до європейського цивілізованого 

суспільства Україна на сьогоднішній……. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням пошуку 

ефективних заходів та інструментів відродження потенціалу української 

промисловості і…………. 

Виділення невирішених частин загальної проблеми. Однак 

сьогочасні реалії функціонування вітчизняних промислових підприємств 

вказують на необхідність пошуку адекватних та дієвих заходів, ………. 

Метою статті є вивчення засад промислової могутності 

європейських підприємств та розробка………. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Євроінтеграція є, дійсно, 

національною стратегією розвитку, що відкриє доступ Україні до понад 
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п’ятсот міліонного європейського ринку, який на сьогодні здійснює 

виробництво п’ятої частини світової продукції, володіє найсучаснішими 

технологіями та фінансовими інструментами стабілізації…………. 

 

Таблиця 1  

Характерні особливості і завдання основних підсистем підприємства 

Назва підсистеми Характерні особливості та завдання 
1 2 

Керуюча 

підсистема (функції 

управління) 

Методи управління підприємством, організаційна 

структура підприємства, оперативне прийняття 

управлінських рішень, взаємодія підрозділів 
підприємства… 

Керована підсистема 

Кадрова підсистема Ефективне використання кадрів, кадрове 

забезпечення підприємства, професійний розвиток, 

мотивація та стимулювання кадрів, кваліфікація 

персоналу… 
 

 
 

Рис.1 . Обсяг реалізованої промислової продукції за період з 2004 по 

2013 роки [7] 
 

Висновок. Таким чином, в сьогочасних реаліях функціонування та в 

умовах інтеграції у Європейський Союз українська промисловість 

потребує реалізації структурних зрушень, які б відповідали сучасним 

особливостям конкуренції та забезпечували………… 
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