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СУЧАСНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ 
В ПРОЕКТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

 
Андрєєва Н.М., д.е.н., гол. наук. співробітник відділу 

економіко-екологічних проблем приморських регіонів, 
Барун М.В., здобувач, 

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень 
(м. Одеса) 

 
Одним з першочергових завдань сучасного, прогресивно розвинутого 

суспільства, є усвідомлення неможливості оптимального, пропорційного та 
збалансованого розвитку без врахування екологічної складової в соціальному 
та економічному розвитку громадських систем. Тому питання взаємодії роз-
витку економіки та природоперетворювальної діяльності людини є дуже ва-
жливими. Одним з проявів такої взаємодії є інвестиції в проекти екологічної 
інфраструктури. В ринкових умовах господарювання та з врахуванням різ-
номаніття форм власності поряд з формуванням загального сприятливого ін-
вестиційного клімату постає питання з формування об’єктивних передумов 
інвестиційних рішень, які були б спрямовані на стимулювання природоохо-
ронних та ресурсозберігаючих інвестицій. 

У відповідності до основних положень теорії інвестування, процес 
реалізації проектів екологічної інфраструктури, як правило, довгостроковий і 
має певні, притаманні саме для цих проектів, специфічні обмеження та 
супроводжується появою наслідків різного походження, а саме: необхідні 
інвестиційні кошти для реалізації проекту; необхідні матеріальні витрати в 
ході реалізації проекту; очікувані позитивні економічні результати; негативні 
або позитивні екологічні наслідки; додаткові позитивні результати, які 
можуть утворитися в суміжних галузях економіки. Для цього процесу 
характерними ознаками є непередбачуваність та велика ймовірність 
невиконання запланованих показників, тому саме проведення об’єктивного, 
комплексного діагностування є запорукою виконання проекту. 

Під діагностикою інвестицій в проекти екологічної інфраструктури слід 
розуміти комплексне і системне вивчення сутності і виявлення найбільш 
важливих ознак взаємозв’язку між процесом інвестування в екологічно 
спрямовані сектори економіки і техногенним, антропогенним, ресурсним 
станом довкілля і соціальним станом суспільства. Також слід зазначити, що 
діагностика інвестицій в ці проекти торкається і управлінської діяльності 
підприємства, а саме виявлення фінансових, трудових, часових та інших 
відхилень, мінімізація їх впливу та впливу внутрішнього і зовнішнього 
середовища, розробка рекомендацій щодо найбільш ефективних 
управлінських рішень. 

Визначення мети, цілей та завдання проведення діагностики інвестицій в 
проекти екологічної інфраструктури має вагоме підґрунтя, оскільки від рете-
льності їх формування залежить етапи проведення діагностики та які методи 
будуть при цьому застосовуватися. 
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При розгляді діагностики можливості інвестування в проекти екологіч-
ної інфраструктури доцільно розглядати її у рамках трьох складових: еконо-
мічної, екологічної і соціальної. Діагностика економічної складової в даному 
випадку повинна охоплювати характеристику економічного і природно-
ресурсного потенціалу території, діагностика  екологічної складової включає 
аналіз критичних показників забруднення компонентів навколишнього сере-
довища, діагностика соціальної складової включає дослідження зміни демо-
графічної структури та соціальних показників. 

Сучасні методи діагностики управління інвестиціями в проекти 
екологічної інфраструктури, враховуючі економічний, екологічний та 
соціальний стан досліджуваного об’єкту можна класифікувати за певними 
ознаками (рис. 1). 

 
Рис. 1. Методи діагностики інвестицій в проекти екологічної інфраструктури 

Тобто можна констатувати, що головним критерієм діагностики в 
системі управління інвестиціями в проекти екологічної інфраструктури є 
виявлення позитивних або негативних економічних, екологічних або 
соціальних ефектів. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ ПАРТНЕРСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

(на примере отношений с КНР) 
 

Бабкина С.И., к.э.н., доцент 
Институт стран Востока и Африки ЧВУЗ Международный Славянский университет 

(г. Харьков) 
Погорелая Т.А., к.э.н., доцент 

Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева 
(г. Кемерово, Россия) 

 
В процессе глобализации, как перед Украиной, так и перед Россией остро 

стоит задача обеспечить себе место в региональных процессах, соответствую-
щее национальному потенциалу, подготовить фундамент устойчивых парт-
нерских связей. Переживая период интеграции в глобальную экономику, ве-
дущие позиции в которой занимают страны с высокой долей высокотехноло-
гичных отраслей в обрабатывающей промышленности, и Украина, и Россия 
испытывают растущее внешнее давление. Кризисная нестабильность мировой 
экономики объективно усиливает необходимость динамичного расширения 
сферы экономического сотрудничества между странами, близкими по уровню 
развития, тем более, если их национальные экономики зависят от импорта 
технологий.  

Принимая во внимание стремительный выход Китая в мировые лидеры и 
то, что в его экономике импорт технологий преобладает (до 70% в большин-
стве отраслей), сотрудничество с КНР выглядит достаточно привлекательно и 
для России, и для Украины. В руководстве КПК также есть осознание факта, 
что многие проблемы необходимо и возможно решать только на основе разви-
тия устойчивых связей со странами, имеющими  схожие проблемы [1]. Разви-
тие многолетних совместных культурных связей между нашими странами со-
здают основу для устойчивых экономических отношений. В июне 2011г. в хо-
де первого за 10 лет визита главы КНР в Украину страны задекларировали 
установление отношений стратегического партнёрства [4]. Как отметил прези-
дент Украины В. Янукович, "на сегодня существует огромный неиспользован-
ный потенциал сотрудничества, поэтому официальный Киев будет наверсты-
вать отставание в отношениях с Пекином"[6]. Буквально в это же время Ху 
Цзиньтао отметил, что Россия и Китай "друг для друга являются самыми глав-
ными и важными партнерами стратегического взаимодействия" [3]. Россий-
ско-китайский товарооборот вырос в 8 раз, до 60 млрд. долл. Товарооборот 
между Украиной и Китаем в 2011 году составил $8,5 млрд, увеличившись на 
40% за последние годы, и по прогнозам, в 2012 году превысит 10 млрд долла-
ров (при том что Китай занимает второе место среди 200 стран – торговых 
партнеров Украины) [7]. 

Рассматривая перспективы выстраивания партнерства с Китаем, следует 
иметь в виду, что в международных  отношениях КНР имеет особую позицию, 
объявив другие страны "не оппонентами или противниками, но своими страте-
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гическими партнерами" [1]. Хотя и не следует забывать, что китайское руко-
водство  рассматривает партнерство с нашими странами как существенное, но 
в известном смысле вспомогательное, усиливающее позиции КНР в развитии 
отношений со странами Запада (они пока являются приоритетными). Возмож-
ность интенсивного расширения партнерских отношений вытекает также из 
стремления Китая строить многостороннее сотрудничество как фундамент ди-
намичного движения к гармоничному миру на основе взаимопонимания. Ки-
тайский Центр по исследованию современного мира выделяет пять основных 
моментов международного сотрудничества, имманентных "концепции постро-
ения гармоничного мира". Это: приоритет политических интересов и инстру-
ментов для усиления взаимопонимания между странами; обеспечение разви-
тия в экономической сфере на основе мирного политического диалога; расши-
рение культурных и общественных связей; развитие сотрудничества госу-
дарств в области безопасности; усиление межстранового взаимодействия в 
решении экологических проблем [2]. 

Сама по себе концепция построения гармоничного мира не противоречит 
никаким национальным моделям развития и не навязывает принципов взаимо-
отношений. Во многом эта идея отражает интересы и украинского, и россий-
ского государств и народов. Однако опыт российско-китайских отношений 
настораживает, и его надо всесторонне учитывать Украине при выстраивании 
своих партнерских связей с КНР. Интенсивно расширяя связи с российскими 
регионами на Дальнем Востоке и в Сибири, Китай создал условия  стреми-
тельного экономического роста средних и небольших городов в приграничных 
с Россией районах. Однако, как уже показал опыт российских экономических 
отношений с Китаем, общая стратегия китайских производителей в отношени-
ях со странами, где рыночный механизм недостаточно эффективен, а роль 
государственного контроля сведена к минимуму, - напористо вытеснять оте-
чественных производителей с местных рынков. Зачастую благодаря сотрудни-
честву с Китаем местное производство не только не развивается, но и свора-
чивается. Такой напор со стороны КНР вызывает серьёзные опасения у эконо-
мистов и политиков, которые считают необходимым ужесточить регулирова-
ние отношений с китайскими, предпринимателями через согласовательные 
механизмы внешнеэкономической деятельности.  

В сфере международных экономических отношений КНР также провоз-
гласила свою, особую приоритетность в выборе инструментов преобразова-
ний. Важнейшие из них:  

решение проблем ускорения развития национальной экономики, опираясь 
на собственные силы, на основе институциональных новаций в сочетании с 
всемерным развитием внутреннего рынка и стимулированием (со стороны 
государства) интенсивного развития науки, техники и технологии;  

корректировка хозяйственных реформ, соответствующая национальным 
интересам. Выбор направлений современного этапа реформ должен быть не 
связан с внешним давлением; 

включенность в процессы международной интеграции на взаимовыгод-
ной основе. 
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В общегосударственном пятилетнем плане социально-экономического 
развития КНР на 2011-2015 гг. четко обозначена "необходимость ускорения 
трансформации модели экономического развития и расширения внутреннего 
спроса", которые определяются конкурентоспособностью национального про-
изводства на уровне глобальной экономики" [1]. Поэтому любая китайская 
фирма ставит своей задачей производить продукцию, способную завоевывать 
рынки в любой точке мира. Однако при этом  все важнейшие сектора эконо-
мики КНР защищены от мировой конкуренции государством, являющимся 
собственником решающей доли средств производства. В КНР наработан и ис-
пользуется комплекс экономических и административных мер против некон-
тролируемого иностранного влияния (политического и экономического). 
Льготные режимы иностранным инвесторам предоставляются только в сво-
бодных экономических зонах. Протекционизм остается действенным направ-
лением политики до тех пор, пока внутренние рынки представляют наиболь-
шую долю национального ВВП. Опыт развития китайской экономики в усло-
виях современного мирового кризиса доказывает действенность такой страте-
гии – в период 2008-2011 гг. прирост ВВП оставался стабильно высоким (8,7-
10%). Недосягаемые пока для других стран темпы роста стали результатом со-
хранения господствующих позиций государства в стратегических отраслях и 
стремления к поступательному уменьшению зависимости от импорта товаров 
и технологий. 

В отличие от КНР, в Украине (как и в России) еще не началась масштаб-
ная модернизация экономики, соответствующая этапу становления постинду-
стриального общества, не создана адекватная институциональная среда. Рос-
сия и Украина не входят в число главных мировых центров научного прогрес-
са, имеющих конкурентоспособную наукоемкую промышленность. Поэтому 
главной заботой построения партнёрских отношений между Украиной, Росси-
ей и Китаем должно стать обеспечение действительной взаимной выгодности 
сотрудничества. Это достижимая задача, особенно в контексте интенсифика-
ции экономического взаимодействия наших стран.  

Особого внимания при рассмотрении вопроса о партнерских отношениях 
с Китаем требует один непростой момент. В среде политиков и экономистов в 
обеих странах всё чаще высказываются мнения о том, что Россия уже превра-
тилась, а Украина превращается в сырьевой придаток Китая. Примерно 40% 
ВВП России создается за счет экспорта сырья, и только 10% являются  чистым 
экспортом товаров и услуг [1]. В отношении Украины складывается схожая 
ситуация. Эксперт А. Карпец считает, что "Пекин видит в Украине "ничей-
ную" территорию между Европой и Россией, обладающую значительным  ре-
сурсным потенциалом". Он отмечает, что "с 2000 по 2012 гг. экспорт Китая в 
Украину вырос почти в 36 раз, а обратный — всего вдвое. Отрицательное 
сальдо внешней торговли Украины с Китаем только за семь месяцев 2012 года 
превысило 2,15 млрд. долл. Структура товарооборота однозначно говорит о 
превращении нашей страны в сырьевого донора КНР и рынок сбыта китайских 
товаров с высокой добавленной стоимостью" [8]. 
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Далеко не все политики и экономисты согласны с тем, что Украина - не-
кое "инвестиционное эльдорадо для Китая" [5, 9] и что инвестиционный бум 
со стороны Китая выльется в "распродажу Украины" и "конец национального 
суверенитета". Многие, наоборот, уверены в том, что он даст украинской эко-
номике дополнительную стабильность и уверенность [4]. Тем не менее, имен-
но тенденция к превращению Украины и России в сырьевые придатки других 
стран стала причиной того, что на новом витке современного мирового кризи-
са российская и украинская экономики демонстрируют больший, чем где-либо 
в развитых странах, спад производства. Это уменьшает ценность партнерских 
отношений, в частности, для Китая, сводя их к импорту стратегического сырья 
и вооружений и экспорту готовой промышленной продукции (с растущей до-
лей невостребованной на западных рынках), а также избыточной низко квали-
фицированной рабочей силы.  

С этих позиций необходимо несколько критичнее относиться к очень по-
пулярному в международном сотрудничестве требованию "либерализации" 
национальных хозяйств. Либерализация как таковая часто противоречит наци-
ональным интересам развития, поскольку не создает благоприятных условий 
для иностранных инвестиций и не обеспечивает эффективного включения 
экономики страны в глобальную систему. Тем более что основные националь-
ные интересы связаны с приоритетами сохранения территориальной целостно-
сти, национальной безопасности и корректировки курса реформ как важней-
ших компонентов стабилизации экономики и внутреннего рынка страны. Ли-
берализация сама по себе не может создать эффективного механизма взаимо-
действия, поскольку взаимодополняемость предполагает четкую координацию 
производственного процесса от всех партнеров, опирающуюся на планирова-
ние (как это происходит сейчас в КНР). 

Россия и Украина, как стратегические партнеры, безусловно заинтересо-
ваны в прогрессе друг друга и во взаимодействии, т.к. это улучшит условия 
реализации "преимуществ запаздывания" в экономическом развитии. Однако 
должно произойти осознание того, что собственно стратегическое сотрудни-
чество может стать реальностью лишь при обеспечении взаимодополняемости 
экономик. А ключевым заданием в отношениях стран на данном этапе являет-
ся создание действенных механизмов сотрудничества и конкретных проектов 
в сферах взаимного интереса. 
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ: 

СУТНІСТЬ, ЗМІСТ ТА СПЕЦИФІКА 
 

Балог О.Г., старший викладач кафедри економіки та управління 
Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова 

(м. Одеса) 
 
Процеси трансформації, що відбуваються на всіх рівнях економічної си-

стеми, мають бути забезпечені стратегічним управлінням. Не виключенням є 
і регіональний рівень, управління яким є специфічним (відмінним) процесом 
і потребує удосконалення та раціоналізації. 

Фахівці зауважують, що "факт звернення регіонів до стратегічного 
управління та спроби вийти за межі поточної діяльності – явище не тільки 
позитивне, але й виключно важливе в регіональній політиці останніх років, 
оскільки ставить регіональні органи влади в нову, відповідальну позицію, на 
базі зафіксованих цілей, показників" [1]. Саме такий підхід може забезпечити 
перехід від парадигми функціонування до парадигми розвитку. 

Численними науковцями доведеною є думка, що на сьогодні стратегічне 
управління є найбільш сучасною та ефективною концепцією управління, яка 
стала характерною спершу для американської, а потім і загальносвітової еко-
номіки 80-х років ХХ ст. [2, с. 36]. Саме ця концепція дозволила подолати 
певні недоліки планування, які існували до цього часу, та побудувати систе-
му, яка має своєю орієнтацією майбутнє, тобто довгострокову перспективу 
задля забезпечення динамічного розвитку і підвищення ефективності систем. 

За словами А. П. Тіщенко, термін "стратегічне управління" був введений 
в обіг для того, щоб з’ясувати відмінності між поточним управлінням на рівні 
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окремих виробничих завдань і управлінням, орієнтованим на виявлення й ви-
користання довгострокових можливостей розвитку [3, с. 84]. Як провідна 
ідея, яка зумовила перехід від оперативного управління до стратегічного, бу-
ла обрана ідея необхідності перенесення центру уваги вищого керівництва на 
зовнішнє середовище, щоб вчасно й відповідним чином реагувати на зміни, 
які відбуваються в ньому. 

Аналіз літературних джерел дозволяє стверджувати, що існує кілька ви-
значень поняття "стратегічне управління". Частіше за все його розглядають 
як процес: процес впровадження змін, процес реалізації сформульованих ці-
лей, процес розробки та виконання стратегій тощо. Підсумовуючи результати 
аналізу ми приєднуємося до визначення, що запропоноване Л. С. Шеховце-
вою: "Стратегічне управління розвитком регіону — це управління, що орієн-
тує діяльність територіальної системи на цільові запити, гнучко реагує на 
зміни зовнішнього середовища й впроваджує заходи, які дозволяють досягти 
конкурентних переваг, що в сукупності дає можливість забезпечити сталий 
розвиток системи в довгостроковій перспективі. Стратегічне управління ре-
гіоном – це управління змінами, розвитком регіону, що забезпечує його кон-
курентоспроможність в умовах глобалізації на інноваційній основі" [4, с. 
691]. 

Стратегічний менеджмент є ефективним управлінським інструментом 
внаслідок цілого роду своїх особливостей, зокрема: 

він орієнтує діяльність соціально-економічної системи не на сьогодення, 
а на перспективу. Його мета – забезпечувати її постійний розвиток в умовах 
конкуренції; 

він використовує, як правило, лише нові управлінські інструменти і тех-
нології, зорієнтовані на майбутнє; 

він забезпечує розв’язання будь-яких управлінських завдань на основі 
їхньої узгодженості з вимогами стратегії розвитку; 

він забезпечує ефективність кожної управлінської дії за рахунок визна-
чення її конкретного внеску у виконання стратегії; 

він використовує найбільш дієві стимули, зокрема матеріальні, які отри-
мують ті співробітники (виконавці), що роблять найбільший внесок у реалі-
зацію мети системи; 

основним документом, який визначає весь розвиток системи, є стратегі-
чний план [5, с. 543-544]. 

За словами Л. С. Шеховцевої сутність стратегічного управління склада-
ється у наступному [4]. По-перше, регіон розглядається як організаційна сис-
тема, зовнішнє середовище якої (національне та закордонне) стає не менш, а 
іноді і більш важливим, ніж внутрішнє. Саме зовнішнє середовище регіону 
характеризується невизначеністю, змінністю, неповнотою інформації, міс-
тить загрози і виклики. 

По-друге, для того, щоб вижити і розвиватися в таких умовах, зменшити 
неповноту інформації, невизначеність і ризики зовнішнього середовища, роз-
робляється образ (модель) очікуваного майбутнього (бачення, місія, цілі) ре-
гіону та засоби його досягнення шляхом зміни регіону та його оточення – 
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стратегії. При цьому цілі співвідносяться із ресурсами, можливостями та по-
тенціалом регіону. 

По-третє, поведінка регіону як організації спрямована, головним чином, 
не на реагування після дій (реактивне управління), а на передбачення, випе-
реджуючі дії (проактивне управління). 

Четверте, регіон забезпечує не просто економічне зростання, а свою які-
сну зміну, тобто соціально-економічний розвиток. 

Отже, на думку автора, розвиток стає синонімом стратегічного підходу, 
який реалізується саме в стратегічному управлінні. 

Сутність стратегічного підходу проявляється втому, що організації (со-
ціально-економічні системи різних рівнів, в тому числі і регіональні) та кері-
вники, які мають стратегічне мислення, дивляться вперед і визначають на-
прямок в якому вони хочуть рухатись. 

Стратегічне управління здійснюється в контексті місії, і його фундамен-
тальна задача полягає в тому, щоб забезпечити взаємозв’язок місії з основ-
ними цілями організації в умовах змінного економічного середовища. 

Стратегічне управління стосується цілей, і засобів. В площині цілей во-
но вимальовує загальні контури майбутнього системи; в якості засобів – по-
казує, як ця ціль повинна досягатися. 

Питання про те, наскільки концепція стратегічного управління здатна 
забезпечити соціально-економічній системі регіону в сучасному світі кращі 
шанси на виживання, комерційний успіх та стійкий розвиток, сьогодні є до-
сить своєчасним та актуальним. Методологія стратегічного управління роз-
витку регіону має стати вагомою складовою сучасних пошуків науковців і 
практиків. Розробка методології стратегічного менеджменту регіонального 
рівня повинна бути адаптованою до ситуації ринкових перетворень в Україні, 
які реалізуються дещо в інших обставинах, ніж це мало місце в розвинутих 
країнах світу. Відсутність дієвого механізму реалізації пріоритетних програм 
розвитку базових галузей економіки, конфліктні ситуації, що виникли і вини-
кають між центральними і регіональними структурами управління, повна ві-
дсутність економічного обґрунтування програм внутрішньої і зовнішньої 
економічної політики, занепад глибоких наукових досліджень щодо розробки 
і реалізації стратегічних програм, зорієнтованих на ринок, обумовлюють те-
рмінову необхідність піднесення на якісно новий рівень фактора управління 
[6]. 

Організація стратегічного менеджменту на рівні регіону має за мету 
створення пріоритетних умов для організації управління господарством, під-
тримку і розвиток високого рівня матеріального і духовного комфорту членів 
суспільства шляхом вирішення задач розвитку його економіки. Стратегічний 
менеджмент на регіональному рівні має забезпечувати вирішення практично 
тих задач, які стоять і перед країною в цілому [6]. 

Саме стратегічне управління, як процес визначення та корегування цілей 
і пріоритетів розвитку регіону, сприятиме підтримці постійного діалогу між 
представниками місцевої громади та влади. Така модель сприятиме враху-
ванню політичних, економічних та соціальних змін у суспільстві, знизить не-
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визначеність майбутнього і дозволить кожному регіону окремо визначати пе-
рспективи свого розвитку. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ОЖИДАНИЯ 

КОЛИЧЕСТВА ГОСТЕЙ В ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
Боровский Б.И., д.т.н., проф. кафедры теплогазоснабжения и вентиляции, 

Тимченко З.В., к.геогр.н., доцент кафедры менеджмента 
Национальная академия природоохранного и курортного строительства 

(г. Симферополь) 
 
В маркетинге существует задача увеличения спроса на продукцию 

(услуги) и дохода за счет некоторого снижения рыночной цены [1]. Однако 
для корректного решения этой задачи нужна связь между спросом и ценой. В 
случае турфирм-операторов и рекреационных предприятий фактическим 
спросом на услуги является количеством гостей, купивших путевки. Тогда 
для решения указанной маркетинговой задачи следует сформулировать соот-
ветствующую модель для туристско-рекреационных предприятий, чему и 
просвещенна данная статья. 

Анализ литературы. В работе [2] приведена общая формула модели для 
спроса: 

у = а хα zβ,                                                                                                                                                                (1) 
где у – количество приобретенных продуктов (услуг); х – доход покупа-

теля; z – цена продукта (услуги); α, β – показатели степени. 
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Используем соотношение (1) при формировании модели ожидаемого ко-
личества гостей в туристско-рекреационных предприятиях. 

Цель и задачи исследования. Цель – формирование модели зависимости 
ожидаемого количества гостей от дохода покупателя и цены путёвки на 
предприятиях туристско-рекреационной сферы. Задачи – оценка влияния 
снижения цены путёвки на количество гостей и доход предприятия. 

Основные результаты. Для туристско-рекреационных предприятий в 
формуле (1): у – количество гостей, обслуженных в течение года; z – средне-
годовая цена путевки, определяемая делением годового дохода фирмы от ос-
новной деятельности на количество гостей. В качестве дохода гостей х при-
мем среднемесячную заработную плату в Украине в рассматриваемый год. 
Эти данные приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Среднемесячная зарплата в Украине 

Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
грн. 590 806 1041 1351 1806 1906 2239 2633 

 
Отметим, что по данным 14-ти туроператоров и рекреационных пред-

приятий цена путевок примерно линейно увеличивается с ростом среднеме-
сячной зарплаты в Украине.  

Для определения значений а, α, β в соотношении (1) в работе [3] сначала 
проводится  линеаризация логарифмированием соотношения (1), а затем ис-
пользуется система так называемых нормальных уравнений: 

lg у = lg а +α lg х +β lg z.                                                                              (2) 
Вводятся обозначения: 
lg у =У; lg а = А; lg х = Х;  lg z =Z 

и получается линейная связь 
У = А +αХ + βZ. 
Система нормальных уравнений в случае двух факторов X, Z имеет вид: 
∑У =nА + α∑Х + β∑Z; 
∑УХ =А∑Х + α∑Х2 + β∑ХZ; 
∑УZ =А∑Z + α∑ХZ + β∑Z2, 

где n – количество статистических точек. 
После решения системы нормальных уравнений определяются α, β, а = 

10А. Это позволяет записать расчетное выражение для соотношения (1): 
ур = а хα zβ.                                                                                                      (3) 
Индекс корреляции для соотношения (3) определяется по формуле [4]: 
R = √ 1- [ ∑ ( ур – у )2/ ∑ ( у – уср )

2 ], 
где у – действительное количество гостей, уср = ∑у/n. 
Если используются данные только последних трёх лет, то значения а, α, 

β выражения (3) определяются точно с помощью трёх уравнений, записанных 
на основании (2). 

Для одной из турфирм-операторов указанным способом с помощью 
данных 2009 – 2011 гг. получена расчетная связь в виде: 
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ур = 7,42 х0,333 z -1,45 ,                                                                                      (4) 
 
где ур, х, z в тысячах. 
С использованием соотношений (4) решим поставленную маркетинго-

вую задачу – определим, какой доход могла получить турфирма в 2011 г., ес-
ли бы при соответствующей пониженной цене путевки количество гостей 
возросло бы на 10%. 

В 2011 г. турфирма обслужила 2081 чел. при цене путевки 3000 грн. До-
ход составил: 

 
2081 * 3 = 6243 тыс. грн. 
 
Увеличенное количества гостей 2081 * 1,1 = 2289 чел.; пониженная цена 

путевки найдется из соотношения (4) 
 
2,289 = 7,42 * 2,6330,333 * z -1,45. 
 
Из последнего уравнения получим z = 2,8 тыс. грн, т.е. цена путевки 

снизилась на 6,7%. Тогда доход при сниженной цене путевки и увеличенном 
количестве гостей составит 

 
2289 * 2,8 = 6409 тыс. грн. 
 
Таким образом, доход турфирмы при снижении цены путевки на 6,7% 

увеличился бы 2,7%, рост дохода составил бы 6409 – 6243= 166 тыс. грн. 
 
Выводы: 
1. Предложен алгоритм формирования модели количества гостей ту-

ристско-рекреационных предприятий в зависимости от цены путевки и сред-
немесячной зарплаты в Украине. 

2. В качестве примера для реальной турфирмы-оператора получена соот-
ветствующая модель, которая позволила решить маркетинговую задачу – при 
снижении цены путевки на 6,7% ожидаемое количество гостей возросло бы 
на 10% при увеличении дохода турфирмы на 2,7%, на 166 тыс. грн. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО СУТНІСТЬ ЯКОСТІ ІННОВАЦІЙ 
 

Ваховська М.Ю., к.е.н. доцент кафедри менеджменту, 
Абселямова Е.А., магістр 

Національна академія природоохоронного та курортного будівництва  
(м. Сімферополь) 

 
Інтеграційні процеси в сучасних ринкових умовах висувають певні ви-

моги щодо формування передумов до переходу економіки України на інно-
ваційну модель економічного розвитку. На нинішньому етапі розвитку для 
національного виробництва та сфери послуг в Україні все ще характерне за-
стосування застарілих технологій, відрив вітчизняної практики ведення біз-
несу від світових стандартів. Це зумовлює високу собівартість і низьку кон-
курентоспроможність вітчизняних товарів та послуг.  

Згідно зі світовими тенденціями розвиток туристичної сфери у сучасній 
економіці України набуває все більшого значення. Зазвичай інновації потра-
пляють у туристичну сферу через певні технічні або технологічні процеси і 
мають похідний характер. Поряд з цим незважений підхід до впровадження 
інновацій у туризмі може стати джерелом непередбачуваних наслідків, а та-
кож створити певні екологічні, соціальні та інші проблеми в суміжних сфе-
рах у майбутньому. В цих умовах актуальним стає питання про сутність яко-
сті інновацій і те, як вона впливає на туристичну послугу. Необхідність оці-
нювання якості інновацій у туристичній сфері виникає тому, що ефект від 
впровадження інновацій може як підвищувати, так і знижувати якість турис-
тичних послуг.  

Об’єктом дослідження є туристична сфера в економіці України. Предме-
том дослідження є методи, засоби і логіка оцінювання якості інновацій у ту-
ристичній сфері. 

Проведений на попередніх етапах дослідження морфологічний аналіз 
дозволив визначити основні поняття, що будуть використані у дослідженні та 
відповідають його меті, а саме: 

Інновація – це процес впровадження в практику винаходу, відкриття за-
вдяки сукупності заходів щодо змін елементів продукції (послуг) або техно-
логії, результати якого дають можливість отримати нову продукцію (послу-
гу) або технологію. 

Якість – це сукупність властивостей і характеристик продукції, рівень 
яких формується постачальниками при її створенні з метою задовільнення 
встановлених або передбачуваних потреб споживачів. 

Туристична сфера визначатиметься у дослідженні як самостійний між-
галузевий комплекс національної економіки, що складається з організацій 
виробничої та невиробничої сфери, які задовольняють потреби специфічної 
категорії споживачів (туристів) шляхом надання їм туристичних послуг. 

Велика кількість різновидів інновацій у туристичній сфері створює пот-
ребу в їх класифікації. Сучасна наука пропонує кілька підходів до цього пи-
тання. Згідно з класифікацією за Тайгібовою, інновації у туристичній сфері 
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поділяються за різними ознаками, серед яких: джерело ідей, вид інновації, ін-
вестиційне наповнення, ступінь новизни та широта впливу чи масштабність. 

Класифікація, що запропонована В. М. Молчановою, є більш широкою 
за ознакою видів інновацій у туристичній сфері. 

На нашу думку, найбільш прийнятним для цілей дослідження є 
об’єднання наведених класифікацій та їх доповнення ознакою ступеню вико-
ристання інновації. За цією ознакою можна виокремити залишкові, поточні 
та перспективні інновації у туристичній сфері. 

Залишкові інновації – такі, що певний проміжок часу були затребува-
ними, а потім відновили своє існування в нових умовах, можливо за старим 
рецептом, але з новими компонентами, в силу того, що певних компонентів 
вже немає у природі чи їх немає сенсу використовувати ("зелений" туризм, 
морські прогулянки із дельфінами за допомогою ехолоту). 

Поточні інновації – це ті інновації, які дуже активно використовуються 
(мережа Інтернет з метою бронювання місць в готелях).  

Перспективні інновації на сьогодні є формалізованими, описаними, ре-
алізованими, але не використовуються, тому що оточення ще не готове до їх 
використання (туристичні подорожі у космос). Таке розуміння дозволяє стве-
рджувати, що запропонована класифікаційна ознака інновацій за ступенем 
використання - не теж саме, що класифікація за ступенем новизни чи ступе-
нем радикальності інновацій. 

Проведений аналіз наукових розробок дозволив окреслити такі особли-
вості інновацій у туристичній сфері: 

туризм є активним споживачем технічних інновацій, вироблених інши-
ми галузями; 

соціальні інновації, тобто пристосування туристської інфраструктури 
(будівель, обладнання) до потреб таких зростаючих груп туристів, як діти, 
люди похилого віку, інваліди; 

в процес формування туру все активніше залучається сам турист; 
інновації можуть охоплювати як комплексне надання туристської послу-

ги, так і концентруватися на одній зі складових тур продукту. 
Ці особливості суттєво відрізняють інновації у сфері туризму від іннова-

цій в інших сферах. 
Охарактеризуємо чинники, що впливають на якість інновацій у туристи-

чній сфері: 
Глобальний рівень – це сукупність таких чинників, які є похідними гло-

бальних проблем людства. Наявність таких чинників автоматично знаходить 
своє відображення і на міжнародному рівні, оскільки осередком вирішення 
глобальних проблем є міжнародний рівень. Глобальні проблеми стимулюють 
до впровадження інновації, наприклад, використання енергозбережуючих те-
хнологій та нетрадиційних джерел енергії. А туристична сфера є активним 
споживачем цих видів інновацій. 

Міжнародний рівень – це середовище бізнесу підприємств, що вийшли 
за межі країни свого походження і починають освоювати зарубіжні ринки, 
що висуває підвищені вимоги до підприємств туристичної сфери. У зв’язку з 
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інтеграційними процесами, проблема низької конкурентоспроможності укра-
їнських товарів та послуг стала нагальною, тому необхідність впровадження 
інновації стає очевидною. 

Макроекономічний рівень включає чинники, що визначають вплив еко-
номічних, політичних, правових, форс-мажорних, соціально-культурних і 
морально-етичних особливостей держави. 

Чинники мезорівня об’єднують чинники регіонального впливу на діяль-
ність підприємства. Чинники макрорівня дублюються на мезорівні, тобто ви-
ражені у регіональному аспекті. 

До мікрорівня віднесені так звані внутрішні чинники підприємства, що 
виникають усередині: організаційні, виробничі, збутові, технологічні, екс-
плуатаційно-технічні, кадрові. 

У підсумку зазначимо, що усі чинники знаходяться у тісному взає-
мозв’язку один з одним, чинники подальшого рівня є похідними від чинників 
попереднього рівня, всі чинники мають вплив на підприємство, а отже і на 
якість інновацій, що воно впроваджує, впливають на процес оцінки у визна-
ченні еталонного зразка, вибору та формування системи показників, визна-
ченні їх граничних значень. 

Таким чином, проведений аналіз та узагальнення існуючих підходів до 
розуміння сутності категорій "якість" та "інновація", а також їхні особливості 
дозволили запропонувати таке визначення поняття якості інновацій: Якість 
інновації – це сукупність кількісних і якісних показників, що описують ха-
рактеристики відкриття, рівень і варіант яких залежить від вимог та потреб 
споживачів. Якість інновації пропонується оцінювати кваліметричними ме-
тодами за єдиним узагальненим показником рівня якості або по відношенню 
до якості інновації інших однорідних об’єктів, або по відношенню до еталон-
ної якості інновації, якщо така існує. 

Виходячи з наведеного визначення сутності якості інновацій, можна за-
пропонувати такі головні характеристики інновацій як ринкова цінність, носії 
знань, надійність і соціальність. 

Ринкова цінність – це така характеристика інновації (відкриття), яка ви-
значає її конкурентоспроможність, формує імідж підприємства, дає можли-
вість розширити ринок, а також враховує її універсальність. 

Носії знань – це така характеристика інновації, яка залежить від рівня 
освіти, досвіду роботи персоналу, його лояльності до змін. 

Надійність – це така характеристика інновації, що визначає її здатність 
до безвідмовного, стабільного функціонування в часі. 

Соціальність – це така характеристика інновації, яка дає можливість 
враховувати потреби суспільства, прогнозувати наслідки впровадження інно-
вацій, щоб не завдати шкоди ні суспільству, ні природі. 

Наступним етапом роботи є вибір та формування системи показників за 
кожної характеристикою якості інновації. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Веретьохін Андрій Васильович, старший викладач 
КІІПТ УАД 

 
Система безпеки підприємства складається з різних видів (підсистем) 

безпеки, серед яких: економічна, техногенна, екологічна, інформаційна, пси-
хологічна, науково-технічна, фізична та пожежна безпеки. Для досягнення 
максимальної безпеки в залежності від виду безпеки мають використовува-
тись відповідні засоби безпеки: технічні, організаційні, інформаційні, фінан-
сові, правові, кадрові, інтелектуальні. Кожен з цих засобів забезпечення без-
пеки так чи інакше використовується в межах кожного виду безпеку, але в 
залежності від виду безпеки деякі ресурси мають певний пріоритет. Характе-
ристика видів безпеки підприємства та ресурсів, що використовуються для 
забезпечення безпеки представлені в табл. 1. 

Таблиця 1 
Характеристика видів безпеки підприємства 

Вид  
безпеки 

Мета  
захисту 

Об’єкт  
захисту 

Пріоритетний  
засіб забезпечення 

безпеки 
1 2 3 4 

Економіч-
на безпека 

Запобігання (нейтралізація, лікві-
дація) загроз. 
Забезпечення стабільного функ-
ціонування 

Підприємство  Фінансові засоби 

Техногенна 
безпека 

Забезпечення проектування, бу-
дівництва та експлуатації з до-
тримання відповідних вимог до їх 
безаварійної роботи 

Складні технічні 
прилади підприємс-
тва 

Технічні засоби 

Екологічна 
безпека 

Забезпечення стану захищеності 
від потенційних і реальних за-
гроз, що утворюються наслідками 
антропогенного впливу на навко-
лишнє середовище 

Інтереси персоналу 
підприємства 
Майно підприємст-
ва 

Технічні засоби 
Організаційні  
засоби 

Інформа-
ційна  
безпека 

Забезпечення захисту від несанк-
ціонованого доступу 

Інформаційні ресу-
рси та потоки підп-
риємства 

Інформаційні  
засоби 

Пожежна  
безпека 

Забезпечення протипожежної 
безпеки 

Об’єкти підприємс-
тва 
Персонал підпри-
ємства 

Технічні засоби 

Психологі-
чна  
безпека 

Забезпечення стану захищеності 
від негативного психологічного 
впливу 

Персонал підпри-
ємства та інші осо-
би, залучені до його 
діяльності 

Організаційні  
засоби 

Науково-
технічна  
безпека 

Забезпечення захисту від недо-
бросовісної конкуренції 

Власна цінна нау-
ково-технічна про-
дукція підприємст-
ва 

Інтелектуальні 
засоби 
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Продовж. табл. 1 
1 2 3 4 

Фізична  
безпека 

Забезпечення захищеності від на-
сильницьких злочинів 

Життя та здоров’я 
окремих осіб чи 
груп людей  

Організаційні  
засоби 

 
Всі дослідженні види безпеки відіграють важливу роль в забезпеченні 

загальної безпеки підприємства, його стійкості та розвитку, але в залежності 
від напряму діяльності підприємства, той чи інший вид ефективності може 
набувати більшої значущості. 

Наявність належної системи безпеки дозволить підприємству вирішити 
такі завдання: 

своєчасне виявлення потенційних і реальних загроз безпеці підприємст-
ва та оперативна розробка ефективних заходів протидії їм; 

забезпечення захисту виробничо-технологічних процесів і процесів на-
дання послуг; 

комплексна розробка та впровадження заходів, спрямованих на захист 
конфіденційної інформації підприємства (комерційної таємниці, ділових сек-
ретів тощо); 

ретельне вивчення наявних і потенційних ділових партнерів підприємст-
ва та оперативне виявлення важливих деталей їх діяльності; 

ефективна протидію шпигунству; 
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, 
підготовка та впровадження на підприємстві локальних правових актів, 

спрямованих на реалізацію заходів безпеки, а також забезпечення дотриман-
ня вимог цих документів; 

підготовка та реалізація заходів, спрямованих на боротьбу з недобросо-
вісною конкуренцією; 

своєчасне розпізнавання небажаних тенденцій в середовищі співробіт-
ників підприємства, розробка заходів і рекомендацій щодо їх запобігання, 
доведення до відома керівництва підприємства факту подібних тенденцій; 

гарантійний і надійний захист всіх ресурсів підприємства; 
забезпечення взаємодії підприємства з правоохоронними та іншими 

державними органами щодо запобігання виникнення протизаконних дій, які 
можуть становити загрозу інтересам підприємства; 

своєчасне розпізнавання та ліквідація загроз фізичної безпеки співробіт-
ників підприємства та його майна; 

забезпечення відшкодування матеріального й іншого збитку, який був 
нанесений підприємству юридичними чи фізичними особами чи власними 
співробітниками. 
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СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ІМІДЖЕВОЇ 
СТРАТЕГІЇ РЕГІОНУ 

 
Волобуєв І.В., здобувач кафедри менеджменту 

Національна академія природоохоронного та курортного будівництва 
(м. Сімферополь) 

 
В умовах поглиблення процесів глобалізації та інформатизації, підси-

ленням конкуренції іміджева політика регіону вимагає чіткої та ефективної 
стратегії, яка є основним її елементом. Поняття "стратегія" походить від гре-
цького "strategia", в перекладі стратегія означає "військове мистецтво" чи 
"майстерне керівництво". Поняття використовувалося у військовій сфері, 
проте згодом було адаптовано у політиці, бізнесі та іміджелогії. Вітчизняні 
дослідники зазначають, що стратегія передбачає постійний пошук та розроб-
ку плану дій щодо досягнення цілей, це процес який постійно повторюється і 
починається з констатування нинішньої позиції. Спеціаліст у сфері стратегі-
чного менеджменту Р. Фатхутдінов зазначає, що стратегія — це програма, 
план, генеральний курс суб'єкту управління по досягненню ним стратегічних 
цілей в будь-якій галузі діяльності [5, с. 440]. Стратегію в управлінні визна-
чають як спосіб використання засобів і ресурсів, спрямованих на досягнення 
поставлених головних цілей. Стратегію можна визначити як генеральну про-
граму дій, яка визначає пріоритети вирішення проблем і ресурсів для досяг-
нення головної мети [1, с. 1027]. Український дослідник Г. Почепцов зазна-
чає, що стратегія є необхідним компонентом будь-якої складної дії, будь-якої 
ситуації, в якій задіяні безліч людей і різних організацій. Це осмислений рух 
вперед, а не позиція виживання, яка може не вимагати довготривалих страте-
гій [4, с. 152]. 

Таким чином, під іміджевою стратегією регіону необхідно розуміти ці-
лісну систему дій державних та регіональних інститутів та установ, яку 
спрямовано на реалізацію процесу формування або трансформації привабли-
вого іміджу регіону з урахуванням усіх чинників, яка розрахована на трива-
лий період часу з метою підвищення конкурентоспроможності регіону. 

Необхідно зауважити, що політика регіональної влади щодо розробки 
іміджевих стратегій може реалізовуватися у декількох моделях. 

Стратегія невтручання заснована на свідомому відстороненні влади від 
процесів формування іміджу регіону. Результатом такої позиції, заснованої 
на не контрольованості інформаційних потоків, стає непередбаченість нас-
лідків стихійного формування іміджу. 

Стратегія суверенізації передбачає фокусування іміджевої політики ре-
гіональної влади на створенні локального іміджу регіону поза загальнодер-
жавним контекстом. Слід відзначити, що на сучасному етапі така позиція є 
досить симптоматичною, адже вона чітко віддзеркалює тенденцію злиття ре-
гіональних інтересів з корпоративно-олігархічними. Крім того, стратегія су-
веренізації набуває ваги в умовах послаблення регулюючої ролі центральних 
органів влади та демократично-правових основ регіональної політики. Особ-
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ливістю використання цієї стратегії є те що вона може призвести до межі, за 
якою починається політика ізоляціонізму, та виникає загроза цілісності дер-
жави. 

Стратегія одержавлення може проявлятися у відношенні місцевої влади 
до іміджевої стратегії регіону як до додаткових та допоміжних у конструю-
ванні загальнодержавного іміджу. В цілому, дана модель є характерною не 
тільки для тоталітарних форм суспільно-політичного устрою, але й для дер-
жав, що вступили у смугу централізації політичного управління. Однак, у 
країнах із чітким регіональним структуруванням дана стратегія призводить 
до поступового нівелювання регіонального іміджу, перетворення їх із 
суб’єктів символічного домінування на об’єкти символічного впливу. 

Найбільш оптимальною є стратегія поміркованого регіоналізму. Вона 
заснована на виваженому та конкретизованому підході до проблем структу-
рування іміджу регіону, з урахуванням специфіки останнього, та розумінні 
його місця у загальнодержавному символічному просторі. Така модель, по-
перше, враховує об’єктивно існуючі політичні, економічні, соціокультурні 
передумови та тенденції регіонального розвитку; по-друге, реалізується через 
врахування суб’єктивних чинників (особливостей ціннісних орієнтацій міс-
цевого населення, його традицій та звичок, притаманних йому поведінкових 
реакцій тощо); по-третє, передбачає, на відміну від стратегії суверенізації, 
всебічну взаємодію з іншими регіонами та центром. Також ця стратегія до-
зволяє координувати та упорядковувати процеси іміджетворення не тільки у 
вимірі "регіон–держава", але й (що є досить актуальним для сучасної Украї-
ни) у координатах "регіон–регіон". Адже населення позитивно сприймає об-
раз сусідніх регіонів у випадку збереження спільного етнокультурного та ет-
носоціального контексту, спільності у системі цінностей та образі життя, за 
умов, що територія усієї країни сприймається як загальний життєвий простір. 

Сфера іміджевого позиціонування регіону є досить специфічною з огля-
ду на особливості іміджевого простору. Так, А. Фішер, дослідник у галузі 
стратегічного управління інформаційним впливом, зазначає, що стратегія в 
сфері формування іміджу має враховувати наступні особливості: інтереси, 
цінності, політичні пріоритети, погляди різних соціальних груп; особливості 
медіа-комунікативного середовища; тенденції суспільної думки, національ-
ного та міжнародного контексту; наявних внутрішніх та зовнішніх загроз і 
можливостей; сильних сторін та недоліків інструментарію; співвідношення 
затрат і ризиків, затрат та очікуваних результатів; короткострокові та довгот-
ривалі цілі; партнерство з приватним сектором, з іноземними урядами; прис-
тосування стратегії до ситуативних змін; загальне національне значення імі-
джевої стратегії [3]. Зазначені компоненти вимагають від іміджевої стратегії 
регіону відповідати наступним параметрам: цілеспрямованість, зрозумілість, 
обґрунтованість, ефективність (використання ресурсів), динамічність та уні-
кальність. 

К. О. Звєрєва [2] пропонує поділяти іміджеву стратегію регіону на: базо-
ву та варіативну (конкурентна регіональна стратегія).  
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Базова іміджева стратегія регіону має включати: стратегію стабільності 
позитивних характеристик; зростання позитивних характеристик; стратегію 
скорочення негативних характеристик. Так, стратегія стабільності позитив-
них характеристик — це зосередження на існуючих напрямах позитивного 
іміджу та їх підтримка. Стратегія зростання позитивних характеристик – збі-
льшення інформаційного впливу, часто через проникнення й захоплення ін-
формаційного поля. Стратегія скорочення негативних характеристик – це 
комплекс стратегічної корекції, спрямований на нівелювання негативних імі-
джевих характеристик.  

Варіативна (конкурентна) іміджева стратегія спрямована на досягнення 
конкурентних переваг регіону. Зрозуміло, що існують фактори внутрішнього 
та зовнішнього зв’язку, які впливають на імідж регіону. Конкурентна страте-
гія регіону повинна враховувати всі ті чинники, які цілеспрямовано й опосе-
редковано впливають на імідж регіону. І, відповідно, до кожного із цих чин-
ників необхідно розробити власне цільове навантаження. Конкурентну стра-
тегію регіону необхідно розробляти з урахуванням специфіки регіону. Та до 
її складу ввійде: інноваційна стратегія та стратегія імітування (власний 
бренд, щось дуже специфічне); маркетингова стратегія (найбільш ефектив-
ний склад комплексу дослідження ринку, чинників, каналів розповсюдження 
інформації і стимулів); фінансова стратегія (прогнозування фінансових пока-
зників стратегічного плану, оцінювання інвестиційних проектів, планування 
майбутніх комунікативних компаній, розподіл і контроль за фінансовими ре-
сурсами); стратегія управління людськими ресурсами (мотивація людей підт-
римувати та розповсюджувати позитивний імідж регіону).  

Таким чином, стратегія як план та засіб допомагає досягнути переваг у 
найбільш значимій точці. Іміджева стратегія передбачає наявність чотирьох 
основних етапів: постановка проблеми, вибір тактик, реалізація та забезпе-
чення зворотного зв’язку. Належне та професійне ставлення до виконання 
кожного із зазначених етапів є передумовою цільового використання фінан-
сових та людських ресурсів, що є основним критерієм ефективності імідже-
вої політики регіону. 
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2. Звєрєва К. О. Аудит репутаційних ризиків та іміджевого капіталу До-

нецької області в аспекті комунікативної стратегії регіону : [Електронний ре-
сурс] / К. О. Звєрєва. — Режим доступу до сайту :  

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_sk/2012_3/files/SC312_31.pdf 
3. Качинська Н. О. Формування та реалізація іміджевої стратегії держави 
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5. Фатхутдинов Р. А. Стратегический менеджмет : [Учебник] / Р. А. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ "ФОНДОВИЙ РИНОК" 

 
Воробець Т.І., асистент кафедри фінанси та кредит 

Національна академія природоохоронного та курортного будівництва 
(м. Сімферополь) 

 
Фінансова система є тією частиною національної економіки, що безпо-

середньо пов'язана з діяльністю фінансових інститутів, які акумулюють та 
структурують заощадження і змінюють статус вільних коштів економічних 
агентів у інвестиції. Фінансові інститути забезпечують розподіл фінансових 
ресурсів між різними секторами економіки і, в підсумку, сприяють економіч-
ному розвитку не тільки фінансової системи, а й національної економіки в 
цілому. Це не можливо без участі фінансових посередників, якими виступа-
ють банки як кредитні установи та професійні учасники фондового ринку, що 
пропонують інвесторам альтернативні варіанти розміщення їх заощаджень. 

Значний внесок у дослідження проблем функціонування фондового рин-
ку зробила низка зарубіжних вчених, зокрема: У. Шарп, Ю. Бригхем, 
Р. Брейли, Дж. Ван Хорн, Г. Бирман, С. Шмидт. Серед вітчизняних: 
Л.А. Бакаєв, А.А. Пересада, Б.М. Щукін, А.Мертенс, В. Базилевич, А. Васи-
лик. 

З метою розкриття економічної сутності фондового ринку, на нашу дум-
ку, першочергово слід провести морфологічну декомпозицію (метод морфо-
логічного аналізу, що набув свого розвитку в працях В.М. Ячменьової), з ме-
тою виявлення підходів щодо його інтерпретації за допомогою ключових 
слів, таких як: сукупність, сегмент, механізм, система (табл. 1). 

Наведений морфологічний аналіз доводить, що сукупність морфологіч-
них одиниць, які розкривають сутність поняття "фондовий ринок" у своїй бі-
льшості є неоднорідними та підтверджують невизначеність у його тракту-
ванні, в той самий час доповнюючи та поглиблюючи різними морфологічни-
ми одиницями сутність і підкреслюючи багатогранність поняття. 

Це також характеризує та визначає стан вивченості поняття, наголошу-
ючи на відсутності єдиного погодженого категоріального апарату, що свід-
чить про неоднозначність розуміння сутності поняття "фондовий ринок". Так 
зокрема Загородський В.С. у своїй роботі "Розвиток ринку цінних паперів" 
зазначає, що фондовий ринок є надчуттєвим індикатором, барометром стану 
національної економіки. Це перш за все, пояснює багатоаспектність катего-
рії. 
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Таблиця 1 
Класифікація морфологічних одиниць сутності  

поняття "фондовий ринок" 

Ключове 
слово 

Визначення в 
межах ключо-
вого слова 

Інтерпретація 

1 2 3 

С
ук
уп
ні
ст
ь 

відносини 

сукупність економічних відносин його учасників з приводу 
випуску та обігу цінних паперів. (В.А. Галанова, А.І. Басов 
[1, с. 191]) 
являє собою сукупність відносин цивільно-правового харак-
теру, які опосередковують рух капіталів у формі цінних па-
перів. (В.М. Гриньова  [2]) 
сукупність економічних відносин між різними суб’єктами 
цього ринку щодо організації купівлі – продажу акцій, облі-
гацій і спеціальних цінних паперів (С.В. Мочерний [3]) 

торгівлі 
ринок, на якому торгують специфічним товаром – цінними 
паперами, цінність яких визначається активами. (Н.І. Берзон 
[4]) 

обігу 
сфера обігу інвестиційних цінних паперів, або ринок капіта-
лу. Тобто ринок, на якому продають і купують цінні папери з 
метою вкладання капіталу. (О.М. Мозговий  [5] ) 

права 

сукупність грошового ринку і ринку капіталів у частині тор-
гівлі фондовими інструментами, які засвідчують майнові 
права своїх власників на різні види даного товару. (Е.Л. Най-
ман [6]) 

засіб 

регулятор багатьох стихійних процесів, які виникають в рин-
ковій економіці. Цінні папери є засобом, який забезпечує ро-
боту цього механізму. Вони адсорбують тимчасово вільний 
капітал, де б він не знаходився, і через купівлю-продаж до-
помагають "перекинути" його в необхідному напрямку. 
(Д.Г. Лук'яненко, Б.В. Губський [7, с. 160]) 

форма 
ринок цінних паперів є особливою формою торгівлі фінансо-
вими ресурсами, сутність якої полягає у випуску та обігу 
цінних паперів (А.А. Пересада [8, с. 123]) 

правовідносини 
є сукупність його учасників і правовідносин між ними з при-
воду розміщення, обороту й обліку цінних паперів та їхніх 
похідних (Закон України [9]) 

М
ех
ан
із
м

 обмін 

фондові ринки існують для того, щоб звести разом покупців і 
продавців цінних паперів. Ці ринки виступають механізмом, 
який сприяє обміну фінансовими активами. (У. Шарп [10, с. 
8]) 

укладати 

механізм, який дозволяє укладати угоди між постачальника-
ми і споживачами грошових коштів. Даний ринок відіграє 
ключову роль в купівлі-продажі фінансових інструментів ін-
весторами. (Л.Дж. Гітман, М.Д. Джонк [11, с. 41]) 
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Продовж. табл. 1 
1 2 3 

С
ег
м
ен
т 

акумуляція 

ринок цінних паперів це сегмент фінансового ринку, що охо-
плює грошовий ринок та ринок капіталів і за допомогою осо-
бливого типу інструментів – цінного паперу – забезпечує 
акумуляцію, розподіл та перерозподіл фінансових ресурсів 
(Чередниченко [12, с. 5]) 

відносини 
ринок цінних паперів є часткою фінансового ринку, що охоп-
лює відносини, зв’язані з цінними паперами (О.Г. Мендрул 
[13, с. 9]) 

забезпечується 

частина фінансового ринку, на якому акумулюються фінансо-
ві ресурси і забезпечується можливість їх перерозподілу шля-
хом здійснення учасниками ринку операцій з цінними папе-
рами. (Т.Б. Берднікова [14]) 

С
ис
те
м
а 

операції 
у функціональному плані фондовий ринок є складною органі-
заційно-правовою системою з певною технологією проведен-
ня операцій (О. Білик [15]) 

відносини 

ринок цінних паперів –– це система економічних і правових 
відносин, пов’язаних із випуском та обігом цінних паперів. 
Фондовий ринок – сукупність учасників фондового ринку та 
правовідносини між ними, щодо розміщення, обігу та обліку 
цінних паперів (С.М. Еш [16, с. 318]) 

* Складено автором на основі економічної літератури 
 
Конкретизація визначення поняття, що досліджується, надає можливість 

глибше визначити його сутність. З огляду проведених досліджень, на нашу 
думку, є можливим сформулювати уточнене визначення поняття "фондовий 
ринок". Отже, фондовий ринок – це сукупність засобів, форм правовідносин, 
механізми яких передбачають оцінювання, акумуляцію, обмін та перерозпо-
діл системних складових, ним забезпечується прозорість операцій, доступ-
ність обміну в межах визначених правил купівлі-продажу. 
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448 с. 

2. Гриньова В. М. Інвестування : [підручник] / В. М. Гриньова, В. О. 
Коюда, Т. І. Лепейко, О. П. Коюда. — К. : Знання, 2008. — 452 с. 

3. Мочерний С. В. Політична економія : [навч. посібник] / С. В. Мочер-
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НЕЧІТКА ЛОГІКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ОЦІНКИ 

РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОСТІ 
 

Вольська Г.К. асистент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 
Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського 

(м. Сімферополь) 
 

Нечітка логіка та правила, що засновані на її концепції є засобом моде-
лювання невизначеностей, що виникають під час вирішення управлінських 
проблем, де при нечітких вхідних змінних потрібно отримати кількісну хара-
ктеристику вихідної величини. На вхід системи з нечіткою логікою надхо-
дять чіткі змінні, які перетворюються в нечіткі множини. За допомогою екс-
пертів створюється база правил виду "якщо…, то…", яка включається до сис-
теми. Над вхідними змінними за допомогою бази правил проводяться необ-
хідні пере утворення, після чого методом дефаззифікації (переходу від нечіт-
ких змінних до чітких) на виході системи формується чітка вихідна змінна 
(рис. 1). 

Нечіткий алгоритм – впорядкована множина нечітких правил, у форму-
люванні яких містяться нечіткі вказівки. На сьогоднішній день найбільш ві-
домими алгоритмами нечіткого виводу є: Мамдані, Ларсена, Цукамото, Така-
ги-Сугено і спрощений алгоритм нечіткого виводу. З позиції оцінювання ін-
новаційності діяльності підприємства найбільш відповідним є алгоритм Ма-
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мдані, оскільки він як найкраще здатний відобразити параметри системи-
оригіналу. Математична реалізація моделі рівня інноваційності діяльності пі-
дприємства здійснюється в середовищі MathCAD. Адже вказаний алгоритм 
нечіткого виводу працює за принципом чорного ящика, що дозволяє уникну-
ти суб’єктивного втручання й забезпечити досить високий рівень достовірно-
сті вихідної змінної. Інформаційні потоки формуються та спрямовуються від 
входу до виходу, як показано на рис. 2. 

Для створення моделі оцінки рівня інноваційності нами реалізований ал-
горитм нечіткого виводу Мамдані з використанням трапецієвидної функції 
приналежності. Розробка і застосування систем нечіткого виводу включають 
в себе ряд етапів. 

1. Формування бази правил систем нечіткого виводу. База правил систем 
нечіткого виведення призначена для формального подання знань експертів. 

 
Рис. 1. Послідовність виконання нечіткого висновку  

 
У системах нечіткого виводу використовуються правила нечіткого про-

дукту, в яких умови і висновки сформульовані в термінах нечітких лінгвісти-
чних висловлювань. Сукупність таких правил називають базою правил нечіт-
кого продукту, які представляються у формі структурованого тексту: 

ПРАВИЛО_1: ЯКЩО "Умова_1" ТО "Висновок_1" (F1) 
ПРАВИЛО_2: ЯКЩО "Умова_2" ТО "Висновок_2" (F2) 
... 
ПРАВИЛО_n: ЯКЩО "Умова_n" ТО "Висновок _n" (Fn) 
Усі правила оцінюються паралельно; порядок правил не важливий. 
2. Фаззифікація вхідних змінних (введення нечіткості) - це процедура 

знаходження значень функцій приналежності нечітких множин (термів) на 
основі звичайних (не нечітких) вихідних даних.  

Формування бази правил

Фаззифікація вхідних змінних

Агрегування підумов

Активізація підвисновків

Аккумулюваня висновків
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3. Агрегація підумови в нечітких правилах продукту. Для знаходження 
ступеня істинності умов кожного з правил нечітких продукту використову-
ються парні нечіткі логічні операції. Ті правила, ступінь істинності умов яких 
відмінна від нуля, вважаються активними і використовуються для подальших 
розрахунків. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис 2. Послідовність передачі інформації в алгоритмі Мамдані 

 
4. Активізація підвиводів в нечітких правилах продукту. Здійснюється за 

формулою min-активізації:  
  (õ)},min{c = (õ) ³       (1) 

де μ̕(х) – функція приналежності терму, який є значенням деякої вихід-
ної змінної Ri, заданої на універсумі Х; 

ci – активні правила. 
Етап активізації вважається закінченим, коли для кожної з вихідних лін-

гвістичних змінних, що входять в окремі підвиводи правил нечітких продук-
ту, будуть визначені функції приналежності нечітких множин їх значень. При 
цьому для скорочення часу виведення враховуються тільки активні правила 
нечітких продукту. 

5. Акумуляція висновків нечітких правил продукту. Здійснюється за фо-
рмулою: 

  )()(),(max)(
21Z Xxxxx ggyYgyYg   ,   (2) 

для об'єднання нечітких множин, відповідних термам підвиводів, що ві-
дносяться до одних і тих же вихідних лінгвістичних змінних. 

6. Дефаззифікація вихідних змінних ― є процедурою знаходження зви-
чайного кількісного (не нечіткого) значення для кожного з вихідних множин 

and 

and 

1_if 

2_if 

then 

then 

input 1 input 2 

output 
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лінгвістичних змінних. Використовується метод центру ваги у формі: 



 


max

min

max

min

)(

)(
~

dxõ

dxõõ

R




   (3.3) 

де R
~

 ― результат дефаззифікації, кількісне значення інноваційності ді-
яльності підприємства; 

х ― змінна, яка відповідає вихідній лінгвістичній змінній; 
μ(х) ― функція приналежності нечіткої множини; 
min, max ― ліва та права межі інтервалу. 
 

ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЯКОСТІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ 

 
Височина М.В., к.е.н., доцент кафедри менеджменту, 

Лялечкіна О.О., магістр 
Національна академія природоохоронного та курортного будівництва 

(м. Сімферополь) 
 

Управлінське рішення – це результат складного творчого процесу, здій-
снюваного менеджером, який направлено на здійснення конкретних дій з пе-
реведення організації з одного стану в іншій згідно поставленим цілям. Таке 
тлумачення поняття "управлінське рішення" акцентує увагу на тому, що для 
забезпечення можливості реалізації рішення із заданою ефективністю, тобто 
для забезпечення якості прийняття управлінського рішення, необхідно удо-
сконалювати сам процес розробки та ухвалення управлінського рішення в 
організації. Отже результат залежить від того, як протікає процес.  

Процесна модель підприємства є основою для проведення аналізу про-
цесів, який часто приводить до висновків про необхідність зміни процесів, як 
з технологічної, так і з організаційної точок зору, для підвищення ефективно-
сті функціонування організації в цілому [1]. Процесний підхід дозволяє розг-
лядати діяльність в системі управління не в статиці, а в динаміці, коли діяль-
ність в системі повинна постійно поліпшуватися на основі відповідних вимі-
рювань і аналізу. Згідно процесного підходу керований вплив необхідно за-
безпечити на процес, а не на результат [2]. У зв'язку з цим актуальною є за-
дача розгляду прийняття управлінських рішень з точки зору процесного під-
ходу. 

Всі процеси організації взаємодіють один з одним на основі входів і ви-
ходів (виходи одного процесу є входами в іншій або інші процеси). Тому су-
купність процесів можна розглядати як ланцюжок взаємодіючих процесів, 
кожен з яких впливає на функціонування як інших процесів, так і системи в 
цілому. При цьому зв'язки між процесами виявлятимуться не лише на рівні 
взаємодії входів і виходів, але і в тому, що результат виконання одного про-
цесу впливає на ефективність інших.  
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Розглянемо процес ухвалення управлінського рішення з позицій процес-
ного підходу. В якості постачальника процесу розглядається попередній про-
цес, процес-постачальник, а в якості споживача – наступний процес, процес-
споживач. У нашому випадку процесом-постачальником може бути процес-
аналіз факторів внутрішнього або зовнішнього середовища, виходом (резуль-
татом) якого є інформація. Процес-постачальник може бути як зовнішнім по 
відношенню до організації (якщо інформацію надають сторонні організації), 
так і внутрішнім (якщо інформацію надають внутрішні служби). Таким чи-
ном, входом процесу прийняття управлінського рішення є інформація про 
наявність проблемної ситуації. Ця інформація може узагальнювати в собі: 
дані про поточний стан організації, дані про бажаний стан організації, дані 
про стан оточення організації. 

Виходом процесу прийняття управлінського рішення є власне управлін-
ське рішення у формі: пакету документів, в яких представлено рішення; ус-
них вказівок виконавцям; безпосереднього впливу на керовану систему; ін-
формування про те, що проблемну ситуацію не можливо розв'язати. Проце-
сом-споживачем є процес реалізації прийнятого управлінського рішення, 
який завжди є внутрішнім. 

Сам процес прийняття управлінського рішення є багатокроковим. Він 
складається з послідовності взаємопов'язаних етапів. У науковій літературі 
існує безліч різних підходів до виділення етапів процесу прийняття управлін-
ських рішень. Узагальнюючи накопичені знання в області структури процесу 
прийняття управлінських рішень, представимо його в наступному вигляді: 

1) збір інформації про проблемну ситуацію; 
2) формулювання проблемної ситуації, що передбачає: аналіз інформації 

про ситуацію; прогнозування розвитку ситуації; визначення чинників, що 
впливають на ситуацію, та зв’язків між ними; 

3) формулювання цілей та завдань; 
4) формування альтернатив розв’язання проблемної ситуації, що перед-

бачає: формулювання переліку альтернатив; прогнозування наслідків реалі-
зації альтернатив розв’язання проблеми; оцінку реалізованості альтернатив; 

5) оцінка альтернатив вирішення проблемної ситуації, що передбачає: 
формулювання критеріїв оцінки альтернатив; вибір шкали оцінки альтерна-
тив; вибір методу оцінки альтернатив; оцінку альтернатив; 

6) вибір "найкращої" альтернативи вирішення проблемної ситуації, що 
передбачає: вибір або побудову моделі переваг; вибір "найкращої" альтерна-
тиви. 

Ресурси процесу прийняття управлінського рішення – це матеріальні або 
нематеріальні об'єкти, які постійно використовують для виконання процесу, 
але вони не є входом процесу. До ресурсів процесу можуть відноситися: ін-
формація, персонал, обладнання, програмне забезпечення, грошові кошти, 
інфраструктура, середа, транспорт, зв'язок та ін. Ресурси процесу знаходяться 
під управлінням власника процесу. 

Для забезпечення якості прийняття управлінського рішення необхідно 
забезпечити керований вплив на процес. Кожен етап процесу має бути іден-

V . , 2012 .



 

31 

тифікований, спланований і повинен мати відповідального за його функціо-
нування і відповідність вихідних результатів запланованим. Вивчення зазна-
чених елементів допоможе внести ясність і поліпшити розуміння процесу 
прийняття управлінського рішення.  

Таким чином, застосування процесного підходу дозволяє вивчити еле-
менти процесу прийняття управлінського рішення, виявити чинники, що 
впливають на процес, і визначити шляхи вдосконалення цього процесу. 

 
Література: 
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2. Челнокова В. М. Управление качеством : [учеб. пособ.] / В. М. Челно-
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ЗАДАЧИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 
 

Высочина М.В., к.э.н., доцент кафедры менеджмента 
Национальной академии природоохранного и курортного строительства 

(г. Симферополь) 
 

Принятие управленческих решений составляет основу деятельности ме-
неджеров любого уровня иерархии управления. От качества принимаемых 
управленческих решений зависит в конечном итоге судьба бизнеса и связан-
ных с ним людей. Научная обоснованность решений, их оптимальность зави-
сят во многом от степени совершенства методов, используемых в процессе 
разработки и реализации решений. Сложность управленческих задач про-
должает возрастать, что обуславливает потребность в постоянном развитии и 
совершенствовании методологических положений, методов и методических 
рекомендаций.  

Основной причиной появления риска в процессе разработки, принятия и 
реализации управленческих решений является неопределенность будущего. 
Наличие различного вида неопределенностей значительно усложняет про-
цесс выбора оптимальных решений и может привести к непредсказуемым ре-
зультатам. Решению этой проблемы может способствовать использование 
инструментов прогнозирования, что и подтверждает актуальность темы ис-
следования. 

Принятие управленческого решения представляет собой процесс, вклю-
чающий в себя следующие этапы [1]: 

1) подготовительный этап (сбор и анализ информации о ситуации; фор-
мулирование проблемной ситуации; формулирование целей);  

2) разработка решения (постановка задач; разработка/выбор модели и 
метода решения; разработка альтернатив; оценка реализуемости альтернатив; 
формулирование критериев выбора наилучшей альтернативы);  
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3) принятие решения (оценка альтернатив по сформулированным крите-
риям; выбор наилучшей альтернативы; оформление решения);  

4) реализация решения (разработка плана действий; контроль реализа-
ции плана; координация выполнения решений; анализ результатов развития 
ситуации после управленческих воздействий).  

Детальное изучение этапов процесса разработки, принятия и реализации 
управленческого решения позволяет говорить о том, что прогнозирование 
должно сыграть свою неоценимую роль на подготовительном этапе и этапе 
разработки решения. Именно на этих этапах особенно велик уровень неопре-
деленности состояния будущих явлений и процессов.  

Сложность и многогранность процесса разработки, принятия и реализа-
ции управленческого решения вынуждает ЛПР использовать инструментарий 
прогнозирования для решения различного рода задач. Прогнозирование – это 
научно-обоснованное предсказание наиболее вероятного состояния, тенден-
ций и особенностей развития управляемого объекта в перспективном перио-
де на основе выявления и правильной оценки устойчивых связей и зависимо-
стей между прошлым, настоящим и будущим [2].  

Автор выделяет следующие задачи, решить которые возможно посред-
ством применения методов прогнозирования: 

1) прогнозирование тенденций развития проблемной ситуации (прогно-
зирование угроз и возможностей от развития проблемной ситуации, опреде-
ление их вероятностей; прогнозирование временных и пространственных 
границ развития проблемной ситуации; прогнозирование скорости развития 
проблемной ситуации); 

2) прогнозирование последствий от принятия и реализации того или 
иного альтернативного варианта решения проблемы (предсказание положи-
тельных и отрицательных последствий; определение связей между послед-
ствиями; определение момента и места проявления последствий); 

3) прогнозирование состояния элементов среды реализации управленче-
ского решения (прогнозирование уровня и направления влияния элементов 
внутренней и внешней среды на процесс реализации управленческого реше-
ния); 

4) прогнозирование состояния системы ресурсообеспечения процесса 
реализации управленческого решения (прогнозирование достаточности соот-
ветствующих ресурсов для реализации управленческого решения). 

Прогнозирование позволяет раскрыть устойчивые тенденции, или, 
наоборот, существенные изменения в социально-экономических процессах, 
оценить их вероятность для будущего планового периода, выявить возмож-
ные альтернативные варианты, накопить научный и эмпирический материал 
для обоснованного выбора той или иной концепции развития или планового 
решения. 

Основными функциями прогнозирования являются: анализ процессов и 
тенденций; исследование объективных связей социально-экономических яв-
лений в развитии объекта прогнозирования в конкретных условиях в опреде-
ленном периоде; оценка объекта прогнозирования; выявление альтернатив 
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развития; оценка последствий принимаемых решений; накопление научного 
материала для обоснованного выбора решений. 

Таким образом, выделение указанных задач, решаемых в процессе раз-
работки, принятия и реализации управленческого решения посредством про-
гнозирования, позволит ЛПР определиться с выбором соответствующих ме-
тодов. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ 

ДО ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР 
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 
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Окрім стаціонарних інноваційних організаційних структур у вигляді 

бюро, відділів, секторів тощо, на підприємствах можуть створюватися тимча-
сові. Найчастіше вони складаються з однієї або декількох груп працівників 
різних підрозділів організації, які створюються для вирішення тимчасових 
інноваційних завдань. 

Для створення тимчасових інноваційних організаційних структур необ-
хідно чітко сформулювати їх основну задачу, визначити межі відповідально-
сті кожного, організувати чітке планування роботи, призначити відповідаль-
них виконавців. 

Відомі також неформальні інноваційні структури, які не мають чіткого 
розподілу задач і відповідальності. Прикладом цьому можуть бути найдосві-
дченіші працівники фірми, які самостійно приймають рішення, але при цьо-
му керівник має підтвердити свою згоду підписом. 

На дрібних промислових фірмах служба НДДКР складається з кількох 
науковців і кваліфікованих інженерів, які підпорядковані керівнику служби 
НДДКР, тобто особлива структура не створюється. 

Організаційні структури НДДКР не є постійними. Існує ціла низка об'єк-
тивних обставин, які змушують переглядати структуру, приводити її до від-
повідності новим завданням та змінам господарюючого суб'єкта [1]. 

До основних чинників, які стимулюють зміни організаційних структур, 
належать: 

зміна цілей підприємства та його стратегії; 

V . , 2012 .



 

34 

зміна тематичних напрямів здійснюваних досліджень і розробок; 
зміна технології проведення НДДКР у зв'язку з прогресом науки і техні-

ки, розширенням сфери використання ПЕОМ, переходом на іншу елементну 
базу; 

зміни структури тематичного плану, які ведуть до зміни кількості спеці-
алістів різних професій; 

зниження ефективності діяльності науково-дослідних центрів, лаборато-
рій, що зумовлено невідповідністю їхньої структури, дублюванням функцій 
управління, інертністю системи тощо. 

З нашої точки зору необхідно створювати інший структурний підхід до 
розробки інновацій. Під впливом науково-технічного прогресу число груп, 
орієнтованих на певні задачі, проблеми розвитку, конкретних споживачів і 
інших спеціалізованих груп і команд збільшувалося до тих пір, поки органі-
зація не стала схожою на вільну коаліцію напівнезалежних груп, організова-
них навкруги вільно пов'язаних між собою продуктів, споживачів або техно-
логій. 

Не існує єдиної широко прийнятої назви для такої організаційної струк-
тури, але вона часто описується як едхократична, багатомірна, партіципатив-
на.  

Комбінацією розглянутих типів інноваційних організацій є організація, 
що орієнтована на ринок. Організації, що орієнтовані на ринок більш чутливі 
до технологічних і ринкових трендів, більш гнучкі і більш інноваційні, ніж 
такі ж по величині функціональні або матричні організації. Принциповою ві-
дмінністю даного типу організації від інших є те, що якщо в інших випадках 
безпосередньо навколо ринку групувалася тільки частина організації, то в 
даному випадку мова йде про групування всіх частин організації навколо ри-
нку чи ринків. 

Організація проектується, виходячи з вимог споживача. У результаті 
цього замість твердої ієрархії виникають автономні групи чи цільові творчі 
колективи (ЦТК). Цим групам (ЦТК) звичайно надається статус "центру при-
бутку". 

Самі групи (ЦТК), у яких всі відповідають за все, функціонують у рам-
ках закріпленого за ними процесу (виду діяльності). Це так званий принцип 
"безмежної" організації, запропонований генеральним директором компанії 
"Дженерал електрик" Джеком Велчем. На основі цього принципу ліквідують-
ся межі по вертикалі й горизонталі та зламуються зовнішні перепони між 
компанією, її клієнтами і постачальниками. Це означає розрив неперервного 
ланцюга розпоряджень з одного центру і впровадження системи, за якої 
управлінці не контролюють один одного й окремі апаратні інстанції заміню-
ються тимчасовими творчими групами. Робота групи оцінюється з урахуван-
ням участі в прийнятті рішень. "Безмежна" організація наближається до ідеа-
лу організації, концепція якої була запропонована Пітером Сенджем і прийн-
ята багатьма фірмами, що працюють у сфері інновацій. Розрізняють п'ять ос-
новних характеристик такої організації, це: 

працівники звільняються від старих способів мислення; 
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навчаються бути відкритими відносно один одного; 
розуміти, як дійсно працює організація; 
визначати плани і перспективи роботи, з якими погоджуються інші; 
працювати разом, спільно для здійснення цих перспектив; 
залучення керівників усіх рівнів і спеціалістів у сферу активної творчої 

діяльності з прискорення інноваційного вдосконалення всієї системи вироб-
ництва, усієї організації. 

 
Література: 
1. Кандалинцев В. Г. Сбалансированное управление предприятием : 

учеб. пособ. / В. Г. Кандалинцев. — М. : КНОРУС, 2006. — 224 с. 
 
ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМИ ДОВГОСТРОКОВОГО РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 
 

Гоменюк О.І., в.о. директора 
Інститут олійних культур НААН України 

 
Для втілення довгострокової програми розвитку підприємств агропро-

мислового комплексу необхідно визначити і затвердити програми розвитку 
агропромислового комплексу за регіонами України, які враховували б спеці-
алізацію виробництва у регіоні, кліматичні умови тощо. Кожний регіон (а у 
регіоні – район, місто, село) повинен мати свої конкретні програми розвитку 
сільського господарства, які деталізують принципові положення, визначені у 
державній програмі для відповідних територій.  

Вирішення завдань, поставлених у регіональних програмах розвитку 
сільського господарства і агропромислового комплексу, дозволить йому за-
йняти відповідне місце у народногосподарському комплексі як регіону, так і 
країни в цілому, забезпечити внутрішні потреби в екологічно чистих продук-
тах харчування, а промисловість – у необхідній сировині, а також створити 
оптимальні умови для розширення експорту продукції сільського господарс-
тва. 

Таким чином, необхідно розробити стратегію державної участі у процесі 
фінансового оздоровлення підприємств агробізнесу, створення необхідного 
інституційного середовища, і перш за все на регіональному рівні. Сьогодні 
реалізація сільськогосподарської продукції здійснюється по трьох основних 
каналах: 

Прямий продаж – підприємства-виробники напряму продають свою 
продукцію споживачам або переробним підприємствам. Агенти обміну зна-
ходять один одного самостійно без будь-яких посередників, що приводить до 
росту трансакційних витрат, зокрема, такого їх елементу як витрати на пошук 
інформації [1]. 

Продаж на оптових продовольчих ринках. У Запорізькій області працює 
дві акредитовані товарні біржі - ЗТБ “Гілея” та УТБ "Аукціонний дім". Однак 
обсяги продажу сільськогосподарської продукції для внутрішнього ринку че-
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рез біржі на даний час недостатні. Становлення та розвиток агробізнесу у ре-
гіоні вимагає нових підходів до організації сільськогосподарських товарних 
ринків [2]. 

Для здійснення вищевказаних завдань необхідно реалізувати такі захо-
ди. 

На першому етапі реалізації стратегії:  
Облдержадміністрація на початку календарного року пропонує агропід-

приємствам укласти з нею контракти на постачання товарної продукції за 
прийнятними цінами (дещо вищими за реально існуючі у цей момент на рин-
ку цін) з постачанням до 1 вересня цього року. Причому, оплата по контрак-
тах буде здійснюватись частково (25-30 %) грошима на момент укладання, а 
остання частина (70-75 %) – векселями адміністрації з погашенням до 1 жов-
тня того ж року [3].  

Емітовані векселі для підвищення своєї привабливості повинні прийма-
тись у рахунок погашення заборгованості перед регіональним бюджетом під-
приємств всіх форм власності.  

Сільськогосподарські підприємства, які уклали подібні ф’ючерсні конт-
ракти, одержують кошти (або їх частину), необхідні для проведення весняних 
польових робіт. Якщо підприємству не достатньо готівки, то можна продати 
векселі спеціальним уповноваженим фінансовим компаніям, які в свою чер-
гу, розмістять їх у постачальників, наприклад, пального. Безперечно, продаж 
та купівля векселів до строку їх погашення буде здійснюватись з деяким дис-
контом. Однак такий механізм фінансування, фактично, забезпечить креди-
тування агропідприємств регіону. 

На час постачання продукції по контрактах і погашення зобов’язань об-
ласної адміністрації частина векселів буде врахована у рахунок заборговано-
сті перед бюджетом області. На 1 вересня адміністрація одержує права на то-
варну продукцію, частина якої (25-30 %) одразу зараховується у регіональ-
ний резерв. Друга частина продається на ринку, і одержані кошти йдуть на 
погашення випущених, але до цього часу не зарахованих векселів. Остан-
ньою частиною сільськогосподарської продукції можна розпоряджатися, ви-
ходячи з конкретної економічної ситуації, що складується та ринкової 
кон’юнктури (наприклад, продати з метою регулювання цін або поповнення 
бюджету області). 

Послідовна реалізація запропонованих заходів та їх успіх забезпечать 
залучення уваги потенційних інвесторів до нових фінансових інструментів, 
що дозволить перейти до другого етапу здійснення концепції. 

На другому етапі реалізації стратегії: 
У систему використовуваних фінансових інструментів (ф’ючерсних кон-

трактів на закупівлю сільськогосподарської продукції і векселів) вводяться 
ф’ючерсні контракти на продаж сільськогосподарської продукції, яка буде 
здійснюватись державою. Тим самим, через розміщення контрактів на про-
даж адміністрація регіону одержує можливість залучення додаткових коштів, 
які можуть бути направлені на вирішення проблем в аграрному секторі (роз-
виток інфраструктури, лізинг, пожвавлення виробництва сільськогосподар-

V . , 2012 .



 

37 

ської техніки на підприємствах регіону). Розміщення контрактів на продаж, 
гарантованих адміністрацією регіону, буде сприяти залученню інвесторів – 
як місцевих, так і з інших регіонів. 

Поява на ринку двох типів ф’ючерсних контрактів дозволить здійснюва-
ти хеджування, що забезпечить зниження цінових ризиків, що обумовлені як 
кон’юнктурними, так і природнокліматичними факторами [4]. 

Реалізація запропонованої концепції інституціоналізації регіонального 
аграрного ринку дозволить державі, а точніше, суб’єкту України за допомо-
гою фінансових інструментів регулювати ціни на ринку сільськогосподарсь-
кої продукції. У подальшому це буде сприяти створенню передумов для ор-
ганізації та ефективного функціонування сучасної товарної біржі у Запорізь-
кому регіоні з усього спектру традиційних біржових товарів. 
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ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ПУБЛІЧНОМУ 

СЕКТОРІ : ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 
 

Горбань Г.П. к.е.н., доцент кафедри менеджменту 
Національна академія природоохоронного та курортного будівництва 

(м. Сімферополь) 
 

Сучасні трансформаційні процеси сприяють активному формуванню но-
вої структури соціального простору. Бюджетний дефіцит і зростаючий тиск 
на державні витрати викликаний зрушеннями в соціально-демографічній 
структурі суспільства, постійне зростання споживчих очікувань населення в 
отриманні більш якісних послуг від державного сектора, розвиток телекому-
нікаційних технологій приводить багато країн до реформування існуючої си-
стеми державного управління. 

Досліджуючи зарубіжний досвід взаємодії держави і суспільства необ-
хідно відзначити, що в кінці XX - на початку XXI ст. публічний сектор бага-
тьох країн починає зазнавати проблем з традиційною, бюрократичною мо-
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деллю державного управління, яка перестала бути адекватною зовнішньому 
середовищу, що швидко змінюється. Це призвело до розвитку процесу моде-
рнізації органів влади різного рівня, починають упроваджуватися нові моделі 
управління. Класична теорія менеджменту у державному секторі реалізува-
лася на практиці через модель публічного адміністрування (англ. – public 
administration), неокласична теорія менеджменту – через модель публічного 
управління (англ. – public management), сучасна теорія менеджменту – через 
модель нового публічного управління (англ. – new public management). Ево-
люція менеджменту у державному секторі привела до появи таких нових по-
нять, як "належне врядування" (good governance), "глобальне врядування" 
(global governance), "зайняте врядування" (engaged governance) тощо. 

Найбільш значущими причинами подібних трансформацій є: 
підсилена критика публічного сектора щодо масштабів сектора, (аргу-

ментується необхідність скорочення кількості публічних організацій і чисе-
льності їхніх співробітників, оскільки вони споживають невиправдано багато 
ресурсів); 

дотримання принципу соціальної справедливості в публічному управ-
лінні породжує нові трансакційні витрати (рівень безробіття не зменшується, 
в тому числі через відсутність стимулу пошуку роботи, а нові проблеми і со-
ціальні витрати стрімко зростають); 

розвиток нових технологій та інформаційних систем. 
Трансформації у взаємодії держави і суспільства торкнулися і Україну, 

однак в процесі реалізації програм, ініційованих вищою адміністрацією краї-
ни, виявилося, що реалізація національних соціальних проектів може бути 
ускладнена сформованою структурою зв'язків і відносин, заснованих на ко-
рупції, особистих зв'язках і протекція практично на всіх рівнях влади. Дійсно, 
розрив між викликами, ініційованими поступовим розвитком суспільства і 
сформованою структурою управління, сьогодні величезний. 
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ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ И ФАКТОРОВ 
РАЗВИТИЯ АКТИВНОГО ТУРИЗМА 

 
Гурченко Ю.С. студ. гр. МЕН-402, 

научный руководитель: Чугунова Т.Н., к.г.н., доцент 
Национальная академия природоохранного и курортного строительства 

(г. Симферополь) 
 

Крым располагает огромными туристическими возможностями, в основе 
которых лежит выгодное географическое положение, уникальные природные 
лечебные ресурсы, пляжи, протянувшиеся вдоль побережья Черного и Азов-
ского морей, многочисленные разнообразные объекты культурного наследия 
и памятники природы, расположенные в прибрежной, горнолесной и равнин-
ной части полуострова. Природные и антропогенные рекреационные ресурсы 
и условия благоприятствуют не только модернизации и реформированию 
традиционного для Крыма лечебного, пляжного и экскурсионного туризма, 
но и позволяют развивать разнообразные виды активного туризма.  

Целью проводимых исследований является определение этапов прове-
дения оценки условий и факторов развития  активных видов туризма,  

Объектом проводимых исследований является развитие активных видов 
туризма в регионе, предметом исследования – оценка условий и факторов 
развития активного туризма в регионе.  

Разработка программы и стратегии развития различных видов активного 
туризма, оценка условий их развития в курортно-рекреационных регионах 
требует выполнения большого объема разнообразных работ, проведение ко-
торых может осуществляться на нескольких этапах. 

Первым этапом является выявление и анализ природных и антропоген-
ных рекреационных ресурсов, а также социально-экономических условий ре-
гиона. Для выполнения аналитической части данной оценки необходимо ис-
пользовать научную литературу, результаты различных научных исследова-
ний и ежегодных обзоров, отчетов и др. документации региональных испол-
нительных органов государственной власти, данные статистики, кадастров и 
балансов природных ресурсов и т.д.  

На формирование, функционирование и развитие курортно-
рекреационного комплекса, как части социально-экономической системы ре-
гиона, оказывают влияние многочисленные факторы внешней и внутренней 
среды. Их выявление является содержанием второго этапа исследований. На 
этом этапе проводится выявление условий и факторов, которые являются 
обязательными для развития определенных видов активного туризма. 

Условия и факторы, влияющие на развитие туризма, можно разделить на 
две группы: статичные и динамичные. 

Статичные факторы имеют неизменное во времени значение. В эту 
группу входят географические, природно-климатические и культурно-
исторические факторы. Существенную роль играет местоположение турист-
ского региона, природно-климатические и природно-ресурсные условия. 
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Наличие высокоценных, а нередко уникальных природных и антропогенных 
рекреационных ресурсов позволяет осваивать район для международного ту-
ризма, определяют привлекательность туристических регионов. Не случайно 
южные регионы с теплым климатом имеют положительное сальдо по статье 
"туризм/поездки", в то время как во всех северных странах, будь то Россия 
или богатая Скандинавия, сальдо отрицательное.  

Значение историко-культурных факторов усиливается по мере роста 
уровня образования, информированности и познавательной потребности лю-
дей. Своеобразие различных социально-экономических факторов и конкрет-
ные природные условия формируют "туристскую специализацию" отдельных 
административных районов. 

Политические, социально-демографические, финансово-экономические 
и материально-технические условия  относятся к динамичным факторам. 
Особое влияние на развитие туризма имеют развитие транспорта и связи, 
растущая мобильность, урбанизация, рост общественного богатства и общий 
уровень экономического развития региона. 

Основной задачей третьего этапа является выбор и обоснование методов 
оценки условий и факторов развития активного туризма, а также определе-
ние критериев оценки  с учетом специфики  каждого конкретного вида ак-
тивного туризма. Это может быть экономическая оценка, экспертная оценка, 
определение рекреационной емкости территории, использование математи-
ческих методов при оценке развития активных видов туризма и его влияния 
на социально - экономическую ситуацию в регионах. 

Четвертый, заключительный этап, предусматривает проведение оценки 
(с использованием выбранной методики) природных и антропогенных тури-
стических ресурсов и социально-экономических условий, соответствия этих 
условий для развития определенных видов активного туризма в выбранном 
регионе. 

Результаты исследований могут найти практическое применение на раз-
личных уровнях государственного управления при выработке мер для стиму-
лирования развития сферы туризма на конкретных территориях и оценке их 
эффективности. Результаты исследования также могут быть использованы: 

при разработке схем районной планировки и генеральных планов посе-
лений прибережных и горнолесных территорий Крыма; 

при создании специализированной туристической инфраструктуры на 
туристических маршрутах (маркировка, стоянки и пр.); 

при формировании системы туристско-информационных центров в уз-
ловых пунктах АРК; 

при создании материально-технической базы региональной специализи-
рованной аварийно-спасательной службы с целью обеспечения безопасности 
туристов; 

при создании инфраструктуры для развития новых туристических 
маршрутов и перспективных тематических направлений туризма. 
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Таким образом, реализация выбранного подхода позволит более рацио-
нально использовать возможности курортно-рекреационных территорий и 
повысить эффективность туристической деятельности в регионе. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
ПРЕДПРИЯТИЯ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 
Живко З.Б., к.э.н., доцент, профессор кафедры менеджмента 

Львовский государственный университет внутренних дел 
(г. Львов) 

 
Условия развития рыночных отношений между отечественными товаро-

производителями сопровождаются диверсификацией и децентрализацией 
производства, трансформацией различных форм, методов и принципов госу-
дарственного управления. В частности непосредственно изменились условия 
ведения хозяйственной деятельности предприятий, свой отпечаток на пред-
принимательскую деятельность наложил процесс внедрения прогрессивных 
технологий, автоматизация производства и рост конкурентной борьбы. Од-
ной из причин таких изменений можно считать усиление влияния внешней 
среды на деятельность субъектов хозяйствования, неопределенность и слож-
ная их прогнозируемость; второй причиной, предположительно будут  внут-
ренние угрозы экономической безопасности предприятия (конфликты, слабая 
организационная культура, недостаточный уровень материальной и мораль-
ной мотивации персонала, утечка информации и т.д.). Совокупность пере-
численных процессов отрицательно влияет влияние на деятельность отече-
ственных предприятий, что находит выражение в потере ими позиций на 
внутреннем и внешнем рынках сбыта, ухудшением финансового состояния, 
оттоке профессиональных кадров и уменьшении интенсивности научно-
технических разработок, а в конечном итоге – убыточности и растущего чис-
ла банкротств и фактов ликвидации бизнеса [3]. 

Кризисное положение значительной части отечественных предприятий в 
основном вызвано не только социально-экономическим положением в стране 
и неразвитостью рыночных отношений, но и недостаточным уровнем разра-
ботки научно-методологического обеспечения экономической безопасности 
субъектов хозяйствования [1], что и предопределяет необходимость форми-
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рования качественно нового подхода к решению проблем экономической 
безопасности предприятий независимо от форм собственности и типов хо-
зяйствования. Кроме того, актуальность исследования проблемы обусловлена 
недостаточной степенью разработки методологических основ экономической 
безопасности в отечественной науке, трудностью применения зарубежного 
опыта, недостаточной адаптацией отечественных предприятий в рыночной 
среде. 

Мировой финансово-экономический кризис отрицательно повлиял на 
ряд секторов экономики и сказался на деятельности многих предприятий. 
Снижение доступности кредитов, отток инвестиционных ресурсов, усиление 
международной конкуренции и снижение покупательной способности значи-
тельной части населения ведет к сокращению спроса на продукцию и сниже-
нию объемов деятельности многих украинских предприятий [2]. Кроме того, 
разрушение привычного стереотипа экономической безопасности предприя-
тия, принятие самостоятельных управленских решений, особенно во время 
кризисных ситуаций и опасности, стали причиной необходимости защиты 
собственного дела, бизнеса, предприятия силами своего коллектива, соб-
ственной службы безопасности или наемной охранной фирмы. 

Одновременно хочется отметить тот факт, что рыночные процессы, ха-
рактерные для современной экономики, предъявляют новые требования к ре-
гулированию и управлению бизнес-процессами экономических субъектов. 
Проблемой безопасности субъектов хозяйствования является недооценка 
владельцами необходимости обеспечения безопасности предприятия, что по-
нашему мнению, и есть фундаментом его развития (в развитых странах на 
безопасность бизнеса расходуется 9-12% прибыли предприятия, в Украине - 
около 1%). В странах Европы и США защита предпринимательского сектора 
осуществляется негосударственными структурами безопасности (например, в 
США их численность вдвое превышает штат полиции, тем самым снижает 
затраты государства на содержание последней) [4]. 

Большая и сложная структура институциональной среды, переплетен-
ность и запутанность рыночных процессов характеризуют взаимовлияние и 
взаимопроникновение элементов, факторов, условий внутренней и внешней 
среды. Все это дает почву для возникновения угроз во всех отраслях дея-
тельности, а при отсутствии должного контроля вызывает риски и показатели 
кризисного состояния. Поэтому считаем, что необходимо разработать в усло-
виях каждого предприятия механизм обеспечения экономической безопасно-
сти в соответствии с разработанной нами последовательности (рис.1). 

Предприятие как социально-экономическая система не функционирует в 
вакууме: его окружает динамическая, дифференцированная среда, которая 
никогда не бывает стабильной. Эффективная деятельность предприятия 
предполагает не только исследование своей среды и природы ее изменения, 
но и возможность адекватно реагировать на эти изменения, поскольку не-
удачная или несвоевременная реакция может привести к убыткам, а в даль-
нейшем и к прекращению деятельности вообще. Идентификация факторов 
внешней и внутренней среды становится необходимой предпосылкой по-
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строения и создания целостной картины экономической безопасности пред-
приятия. В такой плоскости система факторов влияния должна рассматри-
ваться не как обособленный перечень ее составляющих, а как структуриро-
ванная совокупность взаимосвязанных компонентов. 

Мониторинг среды предприятия обуславливает исследование уровня его 
потенциальной опасности, источников опасности, путей и возможных точек 
соприкосновения предприятия с этой опасностью.  

 

 
Рис. 1. Формирование и развитие механизма обеспечения экономической 

безопасности предприятия в кризисных ситуациях [3] 
 
По нашему мнению, благодаря систематическому проведению монито-

ринга можно идентифицировать большинство угроз, спрогнозировать разви-
тие событий и реализовать соответствующие защитные решения. Одновре-
менно, учитывая непредсказуемость изменений в национальной экономике, 
нужно иметь заранее разработанные и быть готовым применить антикризис-
ные мероприятия, а в дальнейшем использовать приобретенный опыт дей-
ствий в кризисных ситуациях для усовершенствования собственной системы 
безопасности. 

Приоритетность при формировании и систематическом совершенство-
вании системы безопасности должна предоставляться разработке именно 
превентивных антикризисных мероприятий, призванных на ранних этапах 
тормозить процесс развития кризиса по определенной функциональной со-
ставляющей экономической безопасности, не допуская распространения от-
носительно других и минимизировать потери от возникновения кризисных 
ситуаций и их распространения. 
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Управление экономической безопасностью предприятия в кризисных 
ситуациях имеет ряд специфических особенностей, которые требуют приме-
нения антикризисного управления, что в свою очередь, в дальнейшем требу-
ет разработки соответствующих теоретико-методологических и методиче-
ских основ. 
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ 

ЯКОСТІ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ 
 

Кальченко Л.А., асистент кафедри менеджменту 
Національна академія природоохоронного та курортного будівництва 

(м. Сімферополь) 
 

На сьогоднішній день, для організацій готельного господарства актуаль-
ними залишаються питання забезпечення та підвищення якості послуг. Част-
ково вирішити ці питання можливо за допомогою нормативного забезпечен-
ня, а саме стандартизації готельних послуг, яка в сучасному світі набуває все 
більшого значення. 

Згідно праці [1] стандартизація – це процес встановлення та застосуван-
ня стандартів, під якими розуміється "зразок, еталон, модель, приймається за 
вихідні для зіставлення з ними інших подібних об’єктів". Стандарт, як нор-
мативно-технічний документ встановлює комплекс норм, правил, вимог до 
об’єкту стандартизації та затверджується компетентним органом. 

При визначенні об’єктів стандартизації готельної сфери діяльності, не-
обхідно виходити з того, що якість готельних послуг визначається технічни-
ми та функціональними компонентами і в зв’язку з цим стандартизація по-
винна поширюватись на слідуючі елементи надання послуги: 
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- терміни та визначення в готельній сфері діяльності, які необхідні для 
однозначності сприйняття сутності понять, що описують послугу та процес її 
надання; 

- безпеку; 
- класифікацію типів організацій готельного господарства та їх послуг; 

категоризацію організацій готельного господарства; 
- способи та методи формування, просування та надання послуги; 
- способи оцінки та мінімізація ризиків для здоров’я та життя спожива-

чів при користуванні послуг; 
- змісту та формах інформації про послуги, що пропонують засоби роз-

міщення чи посередники; 
- технології, що встановлюють стандартні вимоги щодо форм докумен-

тів та складу інформації в них, тощо. 
При цьому основним цілями стандартизації якості готельних послуг є 

підтвердження та забезпечення підтримання заявленого рівня якості, а також 
безпеки споживання послуг, захист прав споживачів від жорсткої та недобро-
совісної конкуренції. 

Взагалі, стандартизація в області якості готельних послуг встановлює 
вимоги щодо упорядкування елементів процесу надання готельної послуги та 
однотипності результату цих послуг, врахування та дотримання яких безумо-
вно забезпечить відповідність якості встановленим стандартам. 

Конкретні вимоги до забезпечення якості готельних послуг відображені 
в міжнародних документах, документах ВТО та глобальній концепції законо-
давчого забезпечення якості послуг на європейському ринку 

Система визначення рівня якості готельних послуг в Україні ґрунтується 
на стандарті ДСТУ –ІСО 9002 з урахуванням вимог ДСТУ – ІСО 9004-2, що 
зареєстровані в Мінюсті України та інших нормативних документах.  

На основі проаналізованої літератури [1, 2] визначимо основні переваги 
та недоліки стандартизації якості готельних послуг (табл. 1) 

Таблиця 1 
Переваги та недоліки стандартизації якості готельних послуг 

Критерій Характеристика 
Переваги 

1. Можливість ра-
ціонального вико-
ристання ресурсів 

Багаторазове відтворення одного й того ж рішення до-
зволяє збільшити продуктивність і зменшити витрати. 

2. Зниження неви-
значеності як у ви-
робника та і в спо-
живача 

Стандартизована послуга скорочує невизначеність спо-
живача в відношенні можливих результатів послуги, зни-
жує ризик для споживача, дозволяючи йому більш точно 
спрогнозувати параметри послуги. Для виробника також 
знижується невизначеність в відношенні тих дій, що йому 
необхідно вжити для обслуговування споживача. При 
цьому зменшується ризик виконавця прийняти неправи-
льне рішення та зробити помилку. 
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Продовж. табл. 1 
1 2 

3. Забезпечення 
взаєморозуміння. 

Взаєморозуміння забезпечується за рахунок чіткого ус-
відомлення своєї ролі, прогнозування дій іншої сторо-
ни. Це полегшує взаємодію виробника зі споживачем 
та з іншими виконавцями. Крім того, використання 
стандартних позначень та конфігурацій дозволяє усу-
вати мовні бар'єри.  

4. Забезпечення 
спадкоємності. 

Стандартизація забезпечує спадкоємність в виконанні 
задач, передачі та закріпленні накопиченого досвіду, 
забезпеченні традицій організації. 

Недоліки 
1. Не враховуються 
індивідуальні пот-
реби споживачів. 

Стратегія стандартизації орієнтується на середні пот-
реби споживачів. 

2. Втрата гнучкості 
та інноваційності 
організації 

Стандартизація припускає тиражування та однаковість 
надання послуги.  

3. Зниження моти-
вації співробітни-
ків. 

Виконання одноманітних дій неминуче приведе до 
зниження мотивації співробітників, перепрограмуван-
ню співробітників на виконання обмеженого ряду дій 

 
Отже, стандартизація якості готельних послуг має на увазі всі форми 

упорядкування та одноманітності результату послуги, а також процесів та 
елементів процесів її надання, що має свої переваги та недоліки. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ 
ФАСІЛІТІ – МЕНЕДЖМЕНТУ В СФЕРІ КУЛЬТУРИ 

 
Кусик Н.Л., к.е.н., доцент 

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 
(м. Одеса) 

 
Основними суб’єктами, що надають послуги в сфері соціального відтво-

рення, є соціальні організації з домінантою одного з трьох видів послуг: охо-
рони здоров’я, освіти і науки та культури і мистецтва. Ці суб’єкти продов-
жують залишатися одними з менш розвинених у сфері соціального відтво-
рення, значно поступаються за масштабами і якісним характеристикам світо-
вому рівню. 
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Функціонування сфери культури і мистецтва в Україні майже повністю 
залежить від держави. Жодного разу, з моменту набуття незалежності, Укра-
їні не вдавалося вийти на законодавчо встановлений рівень фінансування цієї 
сфери. Державне фінансування культури і мистецтва є вкрай незадовільним, 
тому самостійно держава не в змозі виконати всі фінансові зобов'язання та 
сприйняти сталому розвитку цієї сфери. Розвиток і залучення інших джерел 
відшкодування витрат стримується як недостатньою зацікавленістю приват-
ного та некомерційного секторів, так і негативним відношенням з боку дер-
жавних органів управління в цілому. 

Найімовірнішим механізмом залучення альтернативних джерел відшко-
дування витрат у сфері культури і мистецтва для її модернізації та реформу-
вання є, на сьогодні, державно-приватне партнерство. Актуальність пробле-
ми державно-приватного партнерства підтверджується підвищеним інте-
ресом учених-економістів до теоретичних і практичних аспектів його впро-
вадження, у т.ч. таких провідних українських учених, як: О. Амоша,  
О. Азарян, Б. Буркинський, Н. Внукова, А. Гриценко, М. Долішній, В. Деме-
нтьєва, В. Карсекіна, О. Майдебур, А. Мельник, В. Сікора, О. Поважний,  
М. Чумаченко.  

Особливу увагу варто було б приділити сприянню розвитку та поширен-
ню використання такої нової форми державно-приватного партнерства у 
сфері соціального відтворення як фасиліті - менеджмент. Незважаючи на по-
ширення в Європі, ця форма партнерства майже невідома в Україні, але вона 
варта уваги й вітчизняних дослідників. Зокрема, проблемам відносин між 
державою і приватним сектором з використанням інструментів фасіліті – ме-
неджменту присвячені праці в основному зарубіжних вчених, таких як:  
М. Іванов, Ф. Коттс, І. Крюков, І. Літвін, П. Струнілін, А. Талонов, А. Шад-
рін. 

В Україні послуги сфери культури і мистецтва називаються "соціальни-
ми послугами" і, як правило, велика частина таких послуг надавалася і зараз 
теоретично надається безкоштовно. Однак при цьому на практиці виникає 
питання можливості дійсно реального забезпечення справедливих умов для 
всіх членів суспільства в задоволенні тих чи інших потреб в культурних пос-
лугах. 

Сьогодні в Україні досить складно назвати реальні цифри рівня держав-
ного фінансування культури і мистецтва завдяки недосконалості та розрізне-
ності статистичної бази. Видатки на культуру в державних бюджетах 1991 - 
2004 років не перевищували в середньому 0,33% ВВП. Обсяги фінансування 
культури з державного бюджету України в 2005 році склали 0,5% ВВП. В 
державному бюджеті на 2012 рік на культуру і мистецтво виділено 0,2% 
ВВП. Попри встановленого у 1992 році в Законі України "Основи законодав-
ства України про культуру" (ст. 23) обсягу видатків на культуру в розмірі 8% 
ВВП, цей обсяг, протягом років незалежності України, не перевищував 0,5%. 
У розвинутих країнах Європи частка державних витрат на культуру складає 
від 4,8% (Швеція) до 2,5% ВВП (Бельгія). В країнах, що розвиваються, ця ча-
стка складає 1,4 – 1,7% ВВП та має тенденцію до збільшення відповідно до 
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зростання рівня ВВП. В Україні бюджетне фінансування закладів культури 
продовжує базуватися на "залишковому" принципі, але залишається основ-
ним джерелом їхніх доходів, що робить сферу культури і мистецтва дуже 
вразливою в моменти бюджетних труднощів.  

Своєрідним інституційним та організаційним альянсом держави, комер-
ційного (приватний бізнес) та некомерційного сегментів, створеним задля ре-
алізації суспільно значущих проектів у широкому спектрі діяльності – від ро-
звитку стратегічно важливих галузей національного господарства до надання 
суспільних соціальних послуг у масштабах всієї країни чи окремих терито-
рій, є державно-приватне партнерство.  

Державно-приватне партнерство – це, передусім, об'єднання різних 
пріоритетів, інтересів та ресурсів задля досягнення спільної мети. Дуже важ-
ливим є те, що державно-приватне партнерство дозволяє об’єднати ресурси 
держави та бізнесу. Внеском з боку держави є об’єкти інфраструктури, нові 
сегменти клієнтів, фінансові гарантії та ін., а з боку бізнесу – інвестиції, на-
вички управління, зниження витрат, інноваційні рішення тощо. Стратегічни-
ми напрямками використання механізмів співпраці бізнесу і держави вважа-
ють – транспорт, зв’язок, сферу ЖКГ, інновації, а в соціальній сфері – освіту, 
охорону здоров’я, культуру, комплексну систему соціального захисту насе-
лення. 

В рамках державно-приватного партнерства в Україні можуть укладати-
ся договори про: концесію; спільну діяльність; розподіл продукції та інші до-
говори. Розподіл продукції є специфічним видом державно-приватного парт-
нерства, який застосовується виключно у сфері видобутку корисних копалин 
і регулюється спеціальним законодавством. Отже, законодавчо встановлени-
ми формами здійснення державно-приватного партнерства в сфері культури і 
мистецтва, як частки сфери соціального відтворення, залишаються концесія 
та спільна діяльність. 

Однією з інших форм державно-приватного партнерства у сфері культу-
ри і мистецтва, яка, незважаючи на поширення в Європі, майже невідома в 
Україні, може бути специфічна форма державно-приватного партнерства з 
використанням механізмів фасіліті – менеджменту (скорочено – ФМ). 
Центральною ідеєю фасіліті - менеджменту є принцип поділу функцій будь-
якої організації на профільні та непрофільні. До профільних належать ті фун-
кції, для виконання яких безпосередньо була створена відповідна організація. 
Крім профільних функцій, діяльність будь-якої організації передбачає велику 
кількість супутніх функцій або непрофільних (організація харчування, оплата 
енергоносіїв та комунальних послуг, придбання паливно-мастильних матері-
алів, послуг зв'язку, вивезення сміття, прибирання, проведення поточних ре-
монтів обладнання та приміщень, обслуговування комунікацій тощо). Усі ці 
непрофільні функції можуть бути предметом фасіліті - менеджменту. 

Як свідчить міжнародна практика, фасіліті – менеджмент завжди змен-
шує витрати на утримання об'єктів з одночасним підвищенням якості обслу-
говування шляхом найму допоміжного персоналу, а також за рахунок еконо-
мії коштів при оптовій закупівлі витратних матеріалів, продуктів харчування, 
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будівельних матеріалів та ін., оскільки одна ФМ – компанія може опікувати-
ся кількома закладами культури і мистецтва.  

На сьогодні в українському юридичному полі фасіліті – менеджмент 
може бути оформлений двома способами (хоча законодавчо поняття фасіліті 
– менеджменту ще не визначено та жодних додаткових обмежень щодо ФМ - 
договорів не встановлено). Перший спосіб – це повний аутсорсинг усіх не-
профільних функцій спеціалізованою компанією. Такий фасіліті – менедж-
мент може бути оформлений шляхом укладення договору управління май-
ном. Другий спосіб – це аутсорсинг окремих функцій шляхом укладення до-
говорів підряду. Аутсорсинг сам по собі вважається конкурентною перева-
гою, а коли аутсорсинг досить широкого переліку послуг зосереджений в ру-
ках однієї сервісної компанії, його ефективність збільшується в кілька разів. 
Таким чином, застосування такої форми державно-приватного партнерства 
як фасіліті – менеджмент має сенс та може буди одним з дієвих способів еко-
номії бюджетних коштів. 

Слід відзначити, що концепція фасіліті – менеджменту добре вписується 
в контекст вітчизняного законодавства, яке чітко вказує, що здійснення дер-
жавно-приватного партнерства передбачає виконання однієї або кількох та-
ких функцій як: проектування, фінансування, будівництво, відновлення (ре-
конструкція, модернізація), експлуатація, пошук, обслуговування, а також 
інших функцій, пов'язаних з виконанням договорів, укладених у рамках дер-
жавно-приватного партнерства.  

Використання вигід фасіліті – менеджменту, як однієї з інноваційних 
форм державно-приватного партнерства у сфері соціального відтворення вза-
галі, та в сфері культури і мистецтва зокрема, дозволить суттєво розширити 
межі традиційної концепції експлуатаційного обслуговування до концепції 
управління ресурсами та процесами, які не відносяться до основної діяльнос-
ті організації, як стратегічного інфраструктурного управління. 

 
ОБҐРУНТУВАННЯ ПОТРЕБИ ПІДПРИЄМСТВ В ІНВЕСТИЦІЯХ 

 
Кушнір С.О., аспірант кафедри ФіК 

Запорізький національний університет 
(м. Запоріжжя) 

 
Питанням досліджень необхідності капітальних інвестицій у основний 

капітал займалися багато вітчизняних науковців, таких як Мертенс  
А., Поддерьогін Н.В.,  Рогожин П., Шевчук В. та інших. 

Найбільш відомі зарубіжні економісти: У. Шарп, Л. Гітман та М. Джонк 
у своїх розробках підкреслюють, що за умов швидкого розвитку не тільки 
науково-технічного прогресу, а й буденних потреб кожної людини  бути на 
хвилі успіху може лише той виробник, який зможе задовольнити їх у найсу-
часніший спосіб, а це можливо лише при наявності сучасної матеріально-
технічної бази. 
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Застаріла матеріально-технічна база промислових підприємств України 
негативно впливає на зростання прибутковості підприємств та на загальний 
стан економічної ситуації країни в цілому. В цих умовах підприємства самос-
тійно обирають найважливіші напрямки своєї інвестиційної діяльності з ура-
хуванням цілей свого розвитку, умов зовнішньоекономічного середовища й 
інвестиційного клімату, рівня виробничого та фінансового потенціалу. Тому 
формуючи потребу в оновленні своїх основних засобів, кожне підприємство 
має зважати на те, що інвестування це не швидкий, але необхідний шлях до 
успіху. Це підтверджує як вітчизняна так і зарубіжна практика. Так, У. Шарп 
разом з іншими американськими вченими визначає: "У найбільш широкому 
розумінні термін "інвестувати" означає розстатися з грошима сьогодні з тим, 
щоб отримати більшу суму їх у майбутньому" [1, с. 11]. Нарешті, потреба в 
інвестиціях формується підприємством за конкретними напрямками інвести-
ційної діяльності, кожен з яких потребує попередньої розробки інвестиційних 
проектів. 

В умовах розвитку ринкових відносин в Україні суттєво змінилося об-
ґрунтування потреби в інвестиціях підприємств з метою їх оновлення та пе-
реобладнання. Тому розглянемо стан основних засобів виробничих підпри-
ємств України, та з’ясуймо чи існує реальна необхідність у  збільшенні інвес-
тиційних потоків, з метою оновлення матеріально-технічної бази підпри-
ємств. 

Ринкові перетворення в Україні, необхідність переорієнтації виробницт-
ва з метою випуску дешевої та конкурентоспроможної продукції, потребує 
значних вкладень в оновлення виробничої бази підприємств за рахунок капі-
тальних інвестицій. Головною умовою впровадження в життя нових форм пі-
дприємництва, що базуються на приватній власності, акціонерному капіталі, 
є розробка дієвого механізму здійснення капітального інвестування. 

Реальні інвестиції – це вкладення капіталу в яку-небудь галузь економі-
ки або підприємство, результатом чого є утворення нового капіталу або збі-
льшення наявного капіталу. У широкому розумінні інвестиції - це вкладення 
капіталу з метою наступного його збільшення. Цей приріст капіталу повинен 
бути достатнім, щоб компенсувати інвестору відмову від альтернативного 
використання фінансових ресурсів та відшкодувати втрати від інфляції у 
майбутньому. Ця точка зору підтримується як в українській [2, с. 180-183], 
так і в зарубіжній літературі [1, с. 3].  

Капітальні інвестиції серед усіх напрямів інвестиційної діяльності за-
ймають провідне місце. За допомогою капітальних інвестицій відтворюються 
на простій і розширеній основі основні засоби виробництва, тобто створю-
ється матеріальна основа для підвищення продуктивності живої праці на базі 
впровадження комплексної механізації і автоматизації виробництва. Завдяки 
капітальним інвестиціям реалізуються досконаліші форми суспільної органі-
зації виробництва: його спеціалізація, кооперування і комбінування. 

Від динаміки інвестування буде залежати безліч макропропорцій у наці-
ональній економіці. Інвестиції в масштабах країни визначають процес роз-
ширеного відтворення. Будівництво нових підприємств, розширення та онов-
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лення матеріально-технічної бази існуючих, а отже, створення нових робочих 
місць залежать від процесів інвестування. Від того наскільки ефективно ви-
робниче  підприємство використовує основні засоби, які є у його розпоря-
дженні, наскільки вони здатні створювати конкурентоспроможну продукцію, 
залежить фінансова стабільність не тільки окремого виробництва, а й регіону 
та країни в цілому.  

 
Література: 
1. Шарп У. Інвестиции : ученик / У. Шарп. — М. : ИНФРА-М, 1999. — 

1027 с. 
2. Шевчук В. А. Основи інвестиційної діяльності / В. А. Шевчук, П. С. 

Рогожин. — К. : Генеза, 1997. — 384 с. 
 

ВДОСКОНАЛЕННЯ СТИЛЮ УПРАВЛІННЯ 
НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ 

 
Лепьохіна І.О., к.е.н., доцент 

докторант Класичного приватного університету 
 

Стиль управління вдосконалюється під впливом культури управління, 
цілей і методів, що застосовуються на практиці. В умовах розвитку ринкових 
відносин, впровадження нових методів господарювання, розвитку різнома-
ніття форм власності кардинально змінюється й стиль управління.  

У табл. 1 наведена класифікація стилів управління потенціалом підпри-
ємства. 

Характерними ознаками конкретного стилю управління є гнучкість, так-
товність, правдивість, справедливість, вимогливість, турбота про підлеглих. 

У свою чергу, культура управління виробництвом визначається мірою 
досконалості в усіх сферах виробничо-економічної, комерційної діяльності, 
соціальній сфері, морально-психологічним кліматом колективу. Культура 
управління проявляється в етиці роботи, прагненні виконати її якісно. Під-
вищення культури управління залежить також від придбання наукових знань, 
своєчасного використання досвіду й культури управління в передових краї-
нах. 

Стиль в управлінні є методом реалізації на практиці найскладніших со-
ціально-економічних і психологічних аспектів. Стиль управління є формою 
прояву діючої структури управління, він складається в процесі взаємин ме-
неджерів зі своїми підлеглими. 

Це означає, що кожен працівник діючої структури управління може ро-
бити свій вплив на вироблення стилю управління. У свою чергу, стиль 
управління, вироблений колективом, впливає на кожного працівника зокре-
ма. 

Ступінь взаємного проникнення й впливу прийнятого на "озброєння" 
стилю керівництва залежить від специфіки виробничих і соціально-
психологічних умов. 
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Соціально-психологічні аспекти управління спрямовані на розробку й 
вивчення соціально-психологічних закономірностей поведінки працівника в 
процесі праці, його особистісних характеристик, творчих здібностей, моти-
ваційних факторів, особистих потреб з метою виявлення потенційних мож-
ливостей, видимих і прихованих резервів [1, с. 89]. 

 
Таблиця 1 

Класифікацій стилів управління потенціалом підприємства 

Вид стилю Характеристика стилю 

організаторської діяль-
ності  

перевага в організаційному управлінні віддається організатор-
ській роботі безпосередньо з людським елементом виробницт-
ва, трудовим колективом. 

організаційної діяльності  
характеризується переважною організацією речовинних еле-
ментів виробництва, господарських та інформаційних зв’язків 

індивідуальної організа-
ції  

спрямований насамперед на організацію індивідуально праці, 
робочого місця трудівника тощо 

колективної організації перевага віддається формам організації колективної праці 
локального організацій-
ного впливу  

вибирається обмежена ділянка організаційної системи, обме-
жена група методів 

комплексного організа-
ційного управління 

характеризується організаційним впливом на всю організацій-
ну систему в цілому із застосуванням усього комплексу органі-
заційних методів 

підтримуючої організації  
полягає в тому, що існуюча система організації підтримується 
на один раз заданому рівні організованості 

організації, що вдоско-
налюється 

забезпечує процес безперервного вдосконалення організацій-
ної системи, підвищення рівня продуктивності. 

організаційних реформ  
характеризує керівника або управлінський орган позиції над-
мірного захоплення всілякими організаційними реформами без 
достатнього їхнього обґрунтування 

 
Тому діяльність менеджерів усіх рівнів управління повинна бути спря-

мована на створення здорового морально-психологічного клімату, комфорт-
них умов праці для досягнення поставленої мети підприємством, його струк-
турними підрозділами й особисто кожним працівником. 

Предметом детального вивчення насамперед повинні стати соціально-
психологічні проблеми, пов’язані з формуванням формальних і неформаль-
них груп у колективі, механізм взаємин в ієрархії управління (по вертикалі й 
горизонталі), відносини між менеджерами. 

Від керівника будь-якого рівня, стилю його управління людьми багато в 
чому залежать ефективність і продуктивність праці не тільки окремого пра-
цівника, а й усього колективу в цілому. Отже, від керівника, від типу його 
поведінки, уміння вести за собою малі або великі групи людей залежить до-
сягнення як проміжних (короткострокових), так і довгострокових цілей підп-
риємства. 

Керівник будь-якого рівня управління для того, щоб бути лідером, пови-
нен мати набір особистих якостей, які не вписуються в якусь одну модель, 
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але він неодмінно повинен володіти певним рівнем інтелекту й знань, чесно-
сті й ініціативи, соціально-економічною освітою, ефективним стилем мис-
лення. 

Усі менеджери поділяються на автократів і демократів. Відмінні риси 
керівників-автократів полягають у тому, що автократи, як правило, мають 
велику владу й нав’язують своїм підлеглим свою волю, споконвічно думаю-
чи, що люди не завжди прагнуть до інтенсивної праці, усіляко уникають від-
повідальності, віддають перевагу, щоб ними керували, це по-перше. А, по-
друге, люди шукають соціальної захищеності, тому вони досить безболісно 
сприймають жорсткі заходи примусу до роботи. 

При автократичному стилі керівництва автократ максимально прагне до 
централізації управління й практично не залишає свободи дій своїм підлег-
лим. 

При демократичному стилі управління керівник виходить із того, що 
якщо людям створити сприятливі умови праці, вони будуть прагнути до при-
йняття на себе додаткової відповідальності, підвищуватимуть самоконтроль 
своїх дій у процесі роботи, постійно порівнюватимуть результати своєї робо-
ти з розмірами винагороди, постійно прагнути до розвитку свого творчого 
потенціалу й кваліфікації.  

У системі керівництва підприємством можна виділити кілька функцій 
стилю управлінської діяльності, яких повинен дотримуватися менеджер для 
ефективної роботи підприємства: 

обумовленість результатів і способів діяльності якістю мислення й дії; 
формування стилю діяльності під впливом типу особистості керівника, 

рис його характеру; 
залежність стилю дії від визначення цілей, завдань, методів управлінсь-

кої діяльності, форм організації управлінського процесу; 
стиль як якісна характеристика процесу управління; 
взаємозалежність стилю управління й компетентності кадрів. 
 
Література: 
1. Афонин А.С. Основы мотивации труда / А. С. Афонин. — К. : 

МЗУУП, 1994. — 304 с. 
 
МЕТОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ 

 
Лепьохін О.В., к.е.н., 

докторант Класичного приватного університету 
 

Найбільш оптимальним методом обліку витрат на виробництво і кальку-
лювання собівартості продукції є позаказний метод. Об'єктом обліку і каль-
кулювання при позаказному методі є окреме виробниче замовлення, що відк-
ривається на одне чи кілька однорідних виробів (на підприємствах серійного 
і масового виробництва) чи на кожен виріб (на підприємствах із дрібносерій-
ним і індивідуальним характером виробництва), а також на виконання досві-
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дчених, експериментальних, ремонтних і інших робіт. Для щомісячного ви-
значення фактичної собівартості продукції виробничі замовлення повинні 
видаватися на таку кількість одиниць, що намічається випустити протягом 
місяця. При виготовленні великих виробів із тривалим технологічним циклом 
виробництва виробничі замовлення можуть видаватися не на виріб у цілому, 
а на окремі його агрегати і вузли, що представляють закінчені конструкції. 

При позаказному методі обліку витрат на виробництво витрати цехів 
враховуються по окремих замовленнях і статтям калькуляції, а витрати сиро-
вини, матеріалів, палива й енергії – по окремих групах. По виробах, на які не 
потрібно складання розгорнутих звітних калькуляцій, облік витрат може 
здійснюватися тільки по статтях витрат, без розшифровки матеріалів по гру-
пах. Уся первинна документація складається з обов'язковою вказівкою номе-
рів (шифрів) замовлень. На кожне замовлення відкривається карта аналітич-
ного (позаказного) обліку витрат на виробництво, у якій указуються на-
йменування, тип і кількість виробів, замовник, термін виконання замовлення, 
цехи-виконавці, планова собівартість, ціна й ін. 

Для визначення собівартості прямі витрати (вартість матеріалів, заробіт-
на плата) враховуються в розрізі кожного замовлення окремо. Вони відбива-
ються на підставі первинних видаткових документів, у яких в обов'язковому 
порядку вказується номер замовлення (шифр витрат). Непрямі (загальнови-
робничі) витрати розподіляються між замовленнями пропорційно прийнято-
му на підприємстві базису розподілу. 

Особливість позаказного методу обліку витрат на виробництво полягає в 
тім, що фактична собівартість одиниці виробів чи робіт визначається після 
виконання замовлення шляхом розподілу суми витрат на кількість виготов-
леної по цьому замовленню продукції (виробів). При здачі продукції (виро-
бів)  замовнику чи на склад частинами до виконання замовлення в цілому 
продукція, що здається, (виробу) оцінюється по нормативній (планової) чи 
фактичної собівартості однорідних виробів, що випускалися раніше, з ураху-
ванням змін у їхнє конструкції, технології й умов виробництва. Вартість не-
завершеного виробництва визначається підсумовуванням витрат по незакін-
чених замовленнях. 

Попередільний метод обліку витрат на виробництво і калькулювання 
собівартості продукції застосовується на підприємствах з масовим випуском 
продукції, де з вихідної сировини (матеріалу) шляхом послідовної обробки 
виходить готовий продукт (наприклад, у хімічному, текстильному, цегельно-
му, металургійному й іншім виробництвах). 

Найважливіша особливість попередільного методу полягає в тому, що 
об'єктом обліку витрат на виробництво є технологічний переділ, при якому 
витрати, що утворять собівартість продукції, враховуються по окремих за-
кінчених технологічних переділах (фазам, стадіям) і статтям витрат. 
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ХРИСТИАНСКИЕ ПАМЯТНИКИ ПАРТЕНИТСКОЙ 
ДОЛИНЫ, КАК ОБЪЕКТЫ РЕЛИГИОЗНОГО И КУЛЬТУРНО- 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 
 

Маврина Н.С., ассистент кафедры менеджмента, 
Кудря А. ст. группы МЕН-102 

Национальная академия природоохранного и курортного строительства 
(г. Симферополь) 

 
Наиболее ранний вид организованного туризма в истории – паломниче-

ство. Оно известно с античных времен, актуально в наши дни и принято 
практически во всех религиях и языческих культах. Наличие религиозных 
объектов значительно влияет на развитие регионов, как паломнических цен-
тров. 

Паломничество предполагает хождение верующих на поклонение свя-
тым местам, мощам святых угодников Божиих чудотворным иконам, святым 
источникам, приносящим духовное и телесное исцеление [3]. 

Следует различать религиозный туризм и паломничество. Так как Рели-
гиозный туризм – разновидность светского, познавательного туризма. Па-
ломничество предполагает участие в богослужении и других церковных об-
рядах, омовений в святых источниках и встречу со старцами. Отправляясь в 
паломничество, паломник берет благословение. Сопровождение паломников, 
организацию совершения молитв осуществляет воцерковленный экскурсовод 
[4]. 

Паломничество и богомолье в настоящее время составляет основу миро-
вого религиозного туризма и имеют огромные масштабы своей деятельности 
[1].  

В нашей стране в советское время вопросы вероисповедания были под 
запретом, зато много внимания уделялось развитию массового туризма, ко-
торый выполнял пропагандистские и воспитательные функции. При этом по-
сещению объектов религиозного туризма отдельно или как составляющей 
части культурно-познавательного туризма не допускалось и религиозный ту-
ризм, как один из видов туризма не развивался. Поэтому многие объекты 
пришли в упадок и только в наше время стали восстанавливаться и к ним 
снова наблюдается повышенный интерес. Теперь, во многих регионах Укра-
ины и Крыма меняется специализация, и процесс формирования туристиче-
ской специализации еще не завершен. На сегодняшний день не определены 
еще конкретно объекты религиозного туризма, не подготовлены условия их 
показа: маршруты следования, удобный подъезд, стоянки для транспорта и 
т.п. И чаще всего посещение туристов сводится к самостоятельному озна-
комлению с этими объектами, и лишь незначительное их количество предла-
гается для посещения в турах по Большой Ялте, Севастопольскому, Белогор-
ском и Феодосийскому регионах.   

Изучив предложения паломнических, религиозных и культурно-
познавательных туров отметим, что все объекты расположены далеко друг от 
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друга, и привлечение транспортного средства для переездов на дальние рас-
стояния превращает такую поездку в дорогой вид туризма. Хотя по своей 
смысловой нагрузке он предполагает семейное ознакомление с объектами 
религиозного и культурно-познавательного туризма. Поэтому для удовлетво-
рения нужд туристов предлагаем подобрать объекты расположенные недале-
ко друг от друга.  

Таким регионом с близко расположенными объектами является терри-
тория Большой Алушты, а одним из новых и интереснейших маршрутов па-
ломнического туризма может быть христианские святыни партенитской до-
лины. Она находится почти в центре Южного берега между Ялтой и Алу-
штой. От горы Аю-Даг на 8 км, к поселку Утес.  

С VII века люди стали осваивать территорию подножия горы Аю-Даг и 
вскоре вырос средневековый приморский город Партенит, непрерывно раз-
вивавшийся до ХV века. Также в то время обживается и сама гора Аю-Даг, 
ставшая одним из центров христианства средневековой Таврики. На горе 
возник крупный духовно-феодальный комплекс из богатого укрепленного 
монастыря, многочисленных церквей, часовен и поселений, связанных между 
собой дорогами и тропами [2]. 

Этому комплексу отводилась важная роль в размещении на Южном бе-
регу укреплений, населенных пунктов, церковно-монастырских построек, 
навигационных знаков. Поэтому вероятно, в употреблении местных было 
именно греческое название Айя – святая, священная, так как на горе и у ее 
подножия находились наиболее крупные из всех христианских построек 
Южного берега храмы и монастыри [5]. 

Сегодня в партенитской долине открыто много интересных памятников 
и самые почитаемые из них связаны с историей христианизации Северного 
Причерноморья и деяниями Св. Ионанна Готфского. Он жил в VIII веке, был 
уроженцем и одним из уважаемых жителей средневекового Партенита,  из-
древле считается покровителем поселка. В истории христианства Иоанн Гот-
фский является родоначальником готской епархии, так как ранее были толь-
ко Херсонская и Боспорская епархии. Традиционно день памяти Святого – 9 
июля, считается праздником Партенита. Его отмечают с 1999 г. в честь 
празднования 1225-летия всенародного избрания Св. Иоанна Готфского. 

Объектами для паломнических, религиозных и культурно-
познавательных туров по партенитской долине могут быть:  

1. Новый храмовый комплекс поселка Партенит: Храм Святителя 
Иоанна Готского, покровителя Партенита и Храм "Всецарицы", который яв-
ляется верхним этажом храмового комплекса. 

2. Поселковый храм с колокольней в Партените. 
3. Кенотаф – (символическое) погребение святого Иоанна Готского.  
4. Остатки партенитской базилики в византийском стиле конца VIII в. 

св. Апостолов Петра и Павла. 
5. Остатки монастырского комплекса, и единственная восстановленная 

на высоте около 40 м над уровнем моря и храм в бухте Панагия. 
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6. Поляна "Ай-Констант" – остатки одноапсидного христианского 
храма на северо-восточном "плече" Аю-Дага. Церковь была построена не ра-
нее XIV в. (возможно, второй его половины) на остатках фундамента храмо-
вого сооружения ІХ-Х вв. эта базилика (предположительно) Иоанна с неко-
торыми перестройками просуществовала до конца XVI в.  

7. Остатки храма во имя св. Константина и Елены. 
8. Постройки на мысе Аю-Даг (Монастырском).  
Таким образом, учитывая расположение и единую тематику объектов,  

предлагаем объединить их в один маршрут религиозного тура. Закончить 
маршрут можно посещением часовни в честь св. Александра Невского рас-
положенного на территории санатория Утес и посмотреть панораму всей 
партенитской долины с мыса Плака. 

Этот маршрут может быть разработан в 2 вариантах: 
для участия в нем людей имеющих подготовку для пешеходного пере-

хода, весь маршрут займет 10 часов; 
для участия маршрута не имеющих возможность длительных пешеход-

ных переходов, по состоянию здоровья и возрасту – предполагается вклю-
чать объекты с 1 по 4 и часовню в Св.Александра Невского – 5 часов.  

Таким образом, остатки фундаментов храмов, монастырей, а также обо-
ронительных крепостей – памятников партенитской долины требует даль-
нейшего исследования археологами, но археологический материал в доста-
точной мере дает возможность реконструкции системы поселений средневе-
кового Крыма. Поэтому партенитская долина может быть включена в туры 
по южному берегу Крыма, так как располагает интересными объектами рели-
гиозного и культурно-познавательного туризма. 
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В УКРАИНЕ 
 

Нехайчук Д.В., к.э.н., доцент кафедры финансы и кредит, 
Пасько О.Н., магистр, 

Национальная академия природоохранного и курортного строительства 
(г. Симферополь) 

 
Межбюджетные отношения – отношения между государством, Авто-

номной Республикой Крым и территориальными общинами по обеспечению 
соответствующих бюджетов финансовыми ресурсами, необходимыми для 
выполнения функций, предусмотренных Конституцией Украины и законами 
Украины. 

Формирование межбюджетных отношений решается в условиях жесто-
кого противостояния центрального правительства и органов местного само-
управления, законодательной и исполнительной власти, отдельных групп, в 
парламенте Украины.  

Целью работы является изучение механизма формирования межбюд-
жетных отношений в Украине, их влияние на экономическое развитие регио-
нов и определение направлений и путей их совершенствования. Для исследо-
вания этой цели ставятся такие задачи: 

исследование концептуальных основ формирования межбюджетных от-
ношений;  

изучение нормативной базы функционирования местных бюджетов; 
разработка рекомендаций и предложений по совершенствованию систе-

мы межбюджетных отношений в Украине. 
Межбюджетные отношения с точки зрения В. Опарина, В. Малька и С. 

Кондратюка, являются "внутренними бюджетными потоками, которые отоб-
ражают перераспределение доходов и расходов местных бюджетов" [1, с. 17]. 
С точки зрения К. Лайкама, межбюджетные отношения включают: разделе-
ние и правовое закрепление между дифференцированными уровнями ответ-
ственности за выполнение отдельных социальных и экономических функций; 
определение величины расходов, которые обеспечивают выполнение полно-
мочий, закрепленных за каждым уровнем бюджетной системы; все формы 
поддержки регионов. 

Для реализации финансовой политики в сфере межбюджетных отноше-
ний, успешного ее воплощения в жизнь используется механизм, который 
представляет собой совокупность способов организации межбюджетных от-
ношений, которые используются для обеспечения благоприятных условий 
экономического и социального развития [2, с. 7-11]. 

Важным аспектом формирования межбюджетных отношений в Украине 
считается задекларированный в Бюджетном Кодексе принцип субсидиарно-
сти, направленный на обеспечение интересов индивида и такого, который 
предусматривает приоритетность прав более мелкого и приближенного к 
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нему (индивида) сообщества. Межбюджетные отношения согласно этому 
принципу должны строиться на партнерских принципах и взаимозависимых 
основах с обязательным условием распределения всех полномочий между 
разными уровнями власти. 

Построение эффективного механизма межбюджетных отношений не-
возможно без оценки и подбора эффективных методов, под которыми следу-
ет понимать способы влияния этих отношений на социально-экономическое 
состояние в регионе. К числу методов принадлежат собственные доходы, за-
крепленные доходы, регулирующие доходы, трансферты, исключение 
средств и кредитования, функциональный, делегирующий и балансовый ме-
тоды. 

Собственная система межбюджетных отношений на Украине в условиях 
становления самостоятельной бюджетной системы, построенной на принци-
пах децентрализма, формируется не всегда последовательно и рационально, 
чем вызывает дискуссии по поводу ее совершенствования на всех уровнях 
власти. Анализ литературных источников по вопросу межбюджетных отно-
шений показывает, что до сих пор на Украине не имеет надлежащей теорети-
ческой базы и фундаментальных научных трудов в отрасли науки о местных 
финансах. 

Необходимо решить следующие проблемы бюджетной политики в части 
межбюджетных отношений:   

создание собственной стабильной доходной базы местных бюджетов; 
соответствие объемов налоговых поступлений собственным и делегиро-

ванным полномочиям местных бюджетов; 
утверждение самостоятельности бюджетов административно-

территориальных единиц; 
увеличение прозрачности местных бюджетов путем усиления контроля 

за их выполнением, перехода от стратегии дотаций к стратегии субвенций, 
введения единственной методики планирования доходов и расходов. 

Важным направлением совершенствования межбюджетных отношений 
является расширение доходной части местных бюджетов путем реформиро-
вания налогового законодательства, а также переложением определенной ча-
сти расходов местных бюджетов на конечного пользователя, который предо-
ставит возможность высвободить значительную часть бюджетных средств 
для финансирования программ социального и экономического развития ре-
гионов [3, с. 26-27]. 
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АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ З УРАХУВАННЯМ 
РИЗИКІВ ОРІЄНТОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 

ПОДАТКОВОЮ СИСТЕМОЮ УКРАЇНИ 
 

Олейнікова Л.Г., завідувач відділу фіскальної 
політики, податкових та митних платежів 

ДННУ "Академія фінансового управління" 
 (м. Київ) 

 
При проведенні адміністрування податків особлива роль належить 

управлінню ризиками. Використання таких підходів передбачає врахування 
особливостей операцій з оподаткування та дозволяє попереджувати, зменшу-
вати можливі негативні впливи, які виникають в процесі адміністрування по-
датків. До чинників, які посилюють ризики, що виникають в діяльності пода-
ткових органів відносяться: ускладнення економічної діяльності суб’єктів го-
сподарювання, впровадження нових механізмів та способів ведення бізнесу, 
розширення обсягів та зміна структури послуг, що підлягають оподаткуван-
ню, швидкий розвиток операцій з використанням засобів електронної торгів-
лі, поява нових фінансових продуктів тощо. За таких змін, перед податкови-
ми адміністраціями постають нові задачі, вирішення яких потребує гнучких 
дій та застосування нових підходів, а також організації роботи з урахуванням 
нових викликів.  

Управління ризиками – поведінка суб’єкта, що передбачає проведення 
вибору найбільш раціональних варіантів та впровадження відпрацьованих 
методів, які спрямовані на прийняття, в кожній конкретній ситуації, виваже-
них рішень.  

Податкові адміністрації більше за всі інші установи мають справу з ве-
ликою кількістю ризиків, серед яких може мати місце будь-який ризик по-
рушення податкової дисципліни, включаючи ризик податкового шахрайства, 
ризик банкрутства платника податків тощо. Система управління ризиками 
дозволяє нам враховувати ці ризики. Термін "управління ризиками" відобра-
жає різні значення в залежності від сфери застосування, але всі вони мають 
одну спільну рису – така система допомагає враховувати та обмежувати ри-
зики, які виникають як загроза виконання поставлених завдань [1, с. 103]. 

Процес управління ризиками є основою для визначення які рішення по-
винні прийматися податковою службою, поділу їх на етапи виконання та ро-
зробки заходів з їх реалізації. Система управління ризиками спрямована на 
підвищення якості прийняття рішень, з урахуванням можливих відхилень та 
порушень від стандартних ситуацій. краще вимірювати якість кожного окре-
мого етапу процесу прийняття рішень, полегшуючи при цьому процедуру 
виявлення помилок. 

Система управління ризиками націлена на: 
формування у податківців ставлення до платників податків як рівнопра-

вних партнерів ; 
зосередження контрольно-перевірочної роботи на тих платниках подат-
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ків, які порушують податкову дисципліну; 
оптимізацію використання людських, фінансових та технічних ресурсів, 

які маються в розпорядженні державної податкової служби; 
підвищення рівня добровільної сплати податків платниками; 
пристосування наявних ресурсів у відповідності до рівнів ризику; 
виявлення причин, за яких дисципліновані платники податків можуть 

перетворитися на порушників податкового законодавства. 
Використання ризик-орієнтованих систем управління в діяльності пода-

ткових органів спрямована на покращення ефективності діяльності податко-
вої адміністрації в сфері роботи з ризиками. Результатом її застосування є ро-
зробка заходів, спрямованих на уникнення випадків порушення податкового 
законодавства, а також активізації роботи податкових органів. 

До основних напрямів такої роботи відносяться: 
запровадження податковими адміністраціями системи управління ризи-

ками шляхом створення структурних підрозділів, спрямованих на вивчення 
ризиків податкового адміністрування та використання управління ризиками 
для планування та виконання прийнятих планів; 

забезпечення більш високого рівня професіоналізму працівників;  
запровадження аналізу ризиків податкового адміністрування та розробки 

заходів їх обмеження, з урахуванням груп платників податків, форм і спосо-
бів погашення податкової заборгованості; 

визначення основних критеріїв ризиків для різних груп платників подат-
ків та їх використання з метою покращення співробітництва державних орга-
нів та платників; 

класифікація платників податків за різними категоріями ризику. 
 
Література: 
1. Панасик В. М. Податковий облік : навч. посіб. / В. М. Панасик, Є. К. 

Ковальчук, С. В. Бобрівець. — Тернопіль : Карт-бланш, 2002. — 260 с. 
 

БАР'ЄРИ, ЩО ПЕРЕШКОДЖАЮТЬ ОЦІНЦІ 
АДАПТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Османова З.О. асистент кафедри менеджменту 

Національна академія природоохоронного та курортного будівництва 
(м. Сімферополь) 

 
Сучасні підприємства незалежно від виду діяльності функціонують і ро-

звиваються у зовнішньому середовищі, характерними рисами якого є неви-
значеність, нестабільність і динамічна мінливість процесів. Для збереження 
своїх позицій кожному підприємству необхідно постійно відстежувати зміни, 
що відбуваються у зовнішньому середовищі та реагувати на них. Окрім цього 
необхідно відстежувати й, відповідним чином, реагувати на зміни, що відбу-
ваються у внутрішньому середовищі підприємства під впливом зовнішнього 
середовища. У таких умовах успішна діяльність кожного підприємства знач-
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ною мірою визначається процесами моніторингу зовнішнього та внутрішньо-
го середовищ, прогнозуванням змін зовнішнього середовища, оперативністю 
реагування на зміни зовнішнього та внутрішнього середовищ та ефективніс-
тю пристосування до них. Характеристикою (властивістю) підприємства, яка 
відображає потенційні можливості підприємства, міру оперативності реагу-
вання на зміни зовнішнього та внутрішнього середовищ, і виступає основою 
пристосування до таких змін є адаптивність. В умовах зростання впливу зов-
нішнього середовища на діяльність промислових підприємств і необхідності 
реагування на зміни зовнішнього та внутрішнього середовищ, адаптивність, 
як характеристика діяльності підприємства, набуває все більшої актуальнос-
ті. 

Вплив зовнішнього середовища на діяльність промислових підприємств 
завжди був і досі залишається одним з головних питань, які розглядаються в 
економічній літературі. Особливістю дослідження впливу зовнішнього сере-
довища на діяльність промислових підприємств є його аналіз в межах конк-
ретного об'єкту дослідження: стійкості діяльності підприємства (В. М. Ячме-
ньова) [1], ефективності діяльності підприємства (М. В. Высочина), діагнос-
тики загроз діяльності підприємства (А. Й. Сулима) [2], економічної безпеки 
підприємства (Г. В. Козаченко) [3], діяльності зв'язано-диверсифікова-них 
систем підприємства (С. Ф. Смерічевський) [4], стратегічного управління по-
тенціалом підприємства (А. Є. Воронкова) [5] та інші. 

Зовнішнє середовище впливає на діяльність підприємства як з позитив-
ної, так і з негативної сторони. Позитивний вплив полягає в можливостях, що 
надаються підприємству зовнішнім середовищем (результати науково-
технічного прогресу, національні та зарубіжні інвестиції, кредитні ресурси 
банківських установ), негативний — в обмеженнях, що висуваються зовніш-
нім середовищем (необхідність відповідності національним і міжнародним 
стандартам, дотримання умов експорту/імпорту матеріалів і продукції, необ-
хідність використання у виробничому процесі енергозберігаючих технологій 
і технологій, що знижують обсяг викидів у зовнішнє середовище).  

Оскільки будь-яке підприємство — відкрита система, яка постійно взає-
модіє з зовнішнім середовищем у будь-який момент може виникнути необ-
хідність скористатися можливостями зовнішнього середовища чи відповідати 
обмеженням, що висуваються з боку зовнішнього середовища. Як у першому, 
так й у другому випадках йдеться про реагування на зміни та пристосування 
до них, які можливі лише за наявності у підприємства достатнього рівня ада-
птивності. Тобто тільки достатній рівень адаптивності дозволяє підприємству 
скористатися можливостями зовнішнього середовища, реагувати на зміни зо-
внішнього та внутрішнього середовищ і ефективно пристосовуватись до них. 
Для того, щоб підприємство у будь-який момент, при необхідності, могло 
зреагувати на ті або інші зміни чи пристосуватись до них, його керівництво 
повинно володіти інформацією щодо рівня адаптивності діяльності підпри-
ємства на конкретний момент часу. Для цього підприємству необхідно сис-
тематично проводити оцінку рівня адаптивності діяльності підприємства. 
Але на практиці частіше зустрічається протилежна ситуація: оцінювати рі-
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вень адаптивності, тобто рівень потенційних можливостей підприємства, по-
чинають при необхідності реагування чи пристосування до змін. В умовах 
складного конкурентного середовища, коли необхідно оперативно реагувати 
на зміни та пристосовуватись до них такий "підхід до оцінки" тільки усклад-
нює положення підприємства. Замість того, щоб оперативно розпочати про-
цес пристосування до змін зовнішнього або внутрішнього середовищ, на під-
приємстві тільки починається процес оцінки того, чи є у підприємства взагалі 
можливості зреагувати на зміни, що виникли. Існує низка причин, які можна 
представити у вигляді бар'єрів I, II і III рівнів, що пояснюють виникнення та-
кої ситуації в діяльності підприємства. 

Бар'єри I рівня пов'язані з неусвідомленням керівництвом підприємства 
необхідності систематичної оцінки рівня адаптивності діяльності підприємс-
тва. Виділення цього бар'єру як основного є невипадковим, оскільки саме си-
стема управління підприємством є основою його успішного функціонування 
та подальшого розвитку. Взагалі, оцінку рівня адаптивності рано чи пізно 
проводить кожне підприємство з метою виявлення своїх потенційних можли-
востей для реагування чи пристосування до змін. Але особливість бар'єрів I 
рівня полягає саме у своєчасному усвідомленні необхідності проведення оці-
нки рівня адаптивності діяльності підприємства. Оцінку рівня адаптивності 
діяльності підприємства необхідно проводити систематично, а не тільки при 
виникненні необхідності. Це дозволить, по-перше, отримати інформацію від-
носно реальних можливостей підприємства на конкретний момент часу; по-
друге, прийняти обґрунтоване управлінське рішення відносно подальших дій 
з підтримки чи підвищення рівня адаптивності діяльності підприємства. 

Бар'єри II рівня пов'язані з ресурсними обмеженнями. Виникнення бар'є-
рів II рівня пояснюється тим, що оцінка рівня адаптивності діяльності підп-
риємства вимагає часових, фінансових, людських, інформаційних ресурсів. 
Тобто для проведення оцінки на рівні керівництва підприємства має бути за-
планований і відведений час, мають бути призначені відповідальні особи та 
передбачено фінансування. Окрім цього в межах кожної підсистеми підпри-
ємства має бути підготовлена інформація, яка може бути при оцінці рівня 
адаптивності діяльності підприємства, уповноваженим і відповідальним осо-
бам має бути забезпечений доступ до необхідної для оцінки інформації. 

Бар'єри III рівня пов'язані з подоланням опору з боку працівників підп-
риємства. Виникнення бар'єрів III рівня викликане таким:  

по-перше, оскільки оцінка рівня адаптивності діяльності підприємства 
проводиться, у тому числі, за участю працівників підприємства, можливим є 
нерозуміння з їх боку необхідності та доцільності цієї процедури; 

по-друге, оскільки оцінка рівня адаптивності діяльності підприємства 
припускає оцінку, у тому числі, працівників підприємства, то можливо вини-
кнення психологічних проблем, пов'язаних зі страхом втратити роботу, з не-
обхідністю пристосовуватись до нових умов праці, з можливістю невідповід-
ності новим вимогам тощо. Виникнення таких проблем пояснюється тим, що 
за результатами оцінки рівень кваліфікації працівників може виявитись не 
відповідним вимогам.  
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Таким чином можна стверджувати, що від подолання бар'єрів I, II і III 
рівнів залежить оперативність реагування підприємства на зміни зовнішнього 
та внутрішнього середовищ і ефективність пристосування до них. Чим вище 
рівень бар'єрів, тим, більше часу займає підготовка підприємства до адапта-
ції, відповідно, чим він нижчий, тим вище швидкість реагування на зміни та 
ефективність пристосування до них. Відсутність на підприємстві бар'єрів I, II 
і III рівнів свідчить про систематичну оцінку рівня адаптивності діяльності 
підприємства; про володіння керівництвом підприємства інформацією щодо 
рівня адаптивності діяльності підприємства, яка може бути використана при 
ухваленні управлінських рішень щодо підтримки чи підвищення рівня адап-
тивності, зокрема та розвитку діяльності підприємства в цілому. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕКРЕАЦИОННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ: ПРОГНОЗНО-МОДЕЛЬНЫЙ ПОДХОД 

 
Пашенцева А.В., аспирант 

Национальная академия природоохранного и курортного строительства 
(г. Симферополь) 

 

Взаимоотношения общества и природы развиваются по мере накопления 
знаний и опыта в процессе использования природных ресурсов, что включает 
охрану, восстановление и их воспроизводство. Природные рекреационные 
ресурсы являются незаменимым ресурсом и материальной базой развития 
рекреационного природопользования, что обуславливает необходимость их 
охраны от загрязнения и разрушения. Степень удовлетворения рекреацион-
ных потребностей зависит от качества окружающей среды в регионе и совпа-
дает с экологическими потребностями человека в естественных условиях 
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своей жизнедеятельности, а именно в чистом воздухе и воде, в общении с 
живой природой. Все это имеет общественную значимость, которая зависит 
от степени обеспеченности экологической безопасности региона, что должно 
сопрягаться с реализацией единой концепции устойчивого социально-
экономического развития как основы национальной безопасности и реально-
го повышения качества жизни человека. 

Целью данной научной работы является обоснование сущности понятия 
экологическая безопасность рекреационных территорий с позиции прогноз-
но-модельного подхода. 

Развитие рекреационных территорий способствовало выявлению раз-
личного рода противоречий, способных вызвать конфликт интересов. С од-
ной стороны, сохранение природно-ресурсного потенциала данных террито-
рий предусматривает рациональное их природопользование, а с другой – 
обеспечение высоких темпов социально-экономического развития повышает 
интенсивность использования их потенциала, и как следствие, снижение эко-
логической безопасности. В этой связи прогнозно-модельный подход при-
зван разработать специальные критерии оптимальности, обеспечивающие 
экологическую эффективность использования рекреационных территорий.  

Так, в рамках данного подхода, для определения критериев устойчивого 
развития территориальных комплексов можно выделить подход, предложен-
ный М. П. Лепешевым. Согласно нему формирование модели эффективного 
экологического развития возможно с экономическими ограничениями: со-
хранение целостности, экологической безопасности, восстановление есте-
ственных ландшафтов. Однако выполнение этих ограничений возможно с 
учетом определения максимальной нагрузки на рекреационные территории, 
под которой понимается "ситуация, обеспечивающая достаточные условия 
для прибыльной деятельности рекреационных территорий, а количество ре-
креантов и антропогенное давление остается в границах их возможностей 
самовосстановления" [5, с. 8].  

Тогда экологическую безопасность рекреационных территорий можно 
рассматривать как состояние равновесия экономических и экологических 
условий, обеспечивающих паритетное развитие субъектов рекреационной де-
ятельности и природной среды. Это означает, что возможно достичь не толь-
ко самовосстановления, за счет ассимиляционного потенциала всех компо-
нентов природы, но и ее саморегуляции. В данном случае определяющим яв-
ляется фактор саморегуляции территориальных комплексов, т.е. "возмож-
ность восстановиться после антропогенного влияния и создать условия для 
дальнейшего развития". 

Однако, на наш взгляд, в реальности достичь этого достаточно трудно, 
так как непрерывный рост антропогенной нагрузки приводит к отрицатель-
ным экологическим последствиям, что негативно отражается на социо-
эколого-экономическом состоянии рекреационных территорий. Так вслед-
ствие загрязнения и отсутствия системы интегрированного управления эко-
логической безопасностью данных территорий Украина ежегодно теряет 
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около 1,3 – 1,45 млрд. грн. [6, с. 121], что наглядно подтверждает необходи-
мость их действенной защиты. 

С позиций прогнозирования тенденций развития загрязнения террито-
рии на основе модели "доходы-загрязнение" рассматривают экологическую 
безопасность украинские ученые Л.Г. Мельник, О.В. Кубатко [3, с. 131-136]. 

Сущность модели заключается в том, что по мере роста доходов населе-
ния конкретного региона снижается его загрязнение. На начальном этапе 
развития территории, в условиях интенсификации экономических отноше-
ний, концентрация и объемы выбросов загрязняющих веществ в виду ис-
пользования устаревших технологических решений и развития процессов 
индустриализации значительно возрастает. Однако в дальнейшем в условиях 
роста благосостояния населения наблюдается снижение выбросов загрязня-
ющих веществ. Это можно объяснить ростом спроса населения на экологиче-
ски чистую окружающую среду, что стимулирует развитие экологического 
бизнеса. Кроме того, население начинает уделять внимание отдыху, здоро-
вью, созданию основ экологической культуры и образования. В этом случае 
экологическая безопасность территорий рассматривается как "система дей-
ствий, обеспечивающая последовательное экономическое развитие террито-
рий, способствующее росту доходов населения и росту граничного неудовле-
творения загрязнением окружающей среды" [4, с. 132]. 

Можно согласиться с этой точкой зрения, так как высокий уровень бла-
госостояния населения способствует росту сознания человека о необходимо-
сти создать приемлемые экологические условия для своей жизнедеятельно-
сти, обезопасить себя от негативного воздействия аддитивных свойств за-
грязняющих веществ.  

Однако подойти к пониманию и осознанию необходимости проводить 
мероприятия по улучшению экологических условий возможно в несколько 
этапов: 

первый этап, связан с пониманием необходимости кардинальных изме-
нений качества окружающей среды для сохранения уровня благосостояния; 

второй, характеризуется практическими действиями, как на уровне от-
дельного индивидуума, так и субъекта хозяйствования;  

третий, связан с реализацией системы экологической культуры и воспи-
тания населения, что позволяет заложить основы бережного отношения к 
естественным ландшафтам и повысить ответственность человека перед бу-
дущими поколениями за сохранность природной среды.  

Вместе с тем данная модель имеет и некоторые недостатки. Она не учи-
тывает ассимиляционный потенциал биосферы территорий, а ставить в зави-
симость экологическую безопасность территории региона от экономического 
фактора, в частности роста дохода населения не совсем верно. Это можно 
объяснить тем, что данная модель может служить оправданием для хозяй-
ствующих субъектов, чья деятельность непосредственно связана с загрязне-
нием окружающей среды. 

Социально-экономическое развитие зависит от уровня и возможности 
сбалансировать разнообразные формы природопользования. Удовлетворение 
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растущих потребностей населения в товарах и услугах приводит к увеличе-
нию расхода природных ресурсов, а это способствует росту нагрузки на от-
дельные элементы природной среды. Однако по мере исчерпания природных 
ресурсов обеспечение экономического роста, как в пределах региона, так и 
отдельного территориального комплекса становится проблематичным. По-
этому одним из вариативных решений поиска компромисса между повыше-
нием экономической эффективности функционирования территориального 
комплекса и обеспечением экологической безопасности является управление 
пространственным развитием территорий. Это способствует вовлечению в 
хозяйственный оборот новых компонентов природной среды, которые распо-
ложены не только в пределах конкретной территории, но и могут выходить за 
ее границы, включая недра, акватории других экологических систем.  

В этой связи экологическую безопасность целесообразно рассматривает-
ся как "состояние территории, характеризующееся рациональным использо-
ванием ресурсных возможностей территориального пространства и обеспе-
чивающее достижение сбалансированного социально-экономического и эко-
логического развития пространственных формирований" [2, с. 14]. Дискусси-
онным в данном определении является обеспечение условий для использова-
ния природно-ресурсного потенциала территории при сохранении благопри-
ятных экологических условий для жизнедеятельности человека.  

Возможным решением здесь является точка зрения украинского ученого 
А. И. Виленчука, который предлагает использовать систему стандартов каче-
ства управления пространственным развитием с применением аппарата про-
гнозирования. Однако для этого необходимо обосновать приоритетное 
направление для конкретного региона [1, с. 24]. Таковыми могут быть: эко-
логическое здоровье, качество воздуха, состояние водных ресурсов, биологи-
ческое разнообразие, продуктивность природных ресурсов, устойчивое энер-
гетическое развитие.  

Тогда выход из такой ситуации видится в обосновании целей, определе-
нии задач и разработке механизма построения эколого-экономического про-
странства территории при условии согласования экономических решений и 
экологической политики. На наш взгляд построение такого пространства це-
лесообразно осуществлять на территориях приоритетного развития, к кото-
рым относятся рекреационные, при условии единства компонентов системы 
связей, имеющей характер целостной структуры. 

Тогда экологическую безопасность рекреационных территорий с пози-
ции прогнозно-модельного подхода можно представить как систему дей-
ствий, направленных на рациональное использование их ресурсов с учетом 
обеспечения условий паритетного развития общества и окружающей среды, 
что возможно достичь реализацией эколого-экономических мероприятий 
превентивного характера. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Пергат Л.И., ассистент  кафедры менеджмента 
Национальная академия природоохранного и курортного строительства 

(г. Симферополь) 
 

В условиях глобализации мировой экономики и повышения роли внеш-
неэкономической деятельности (ВЭД) для отечественных предприятий важ-
нейшей задачей становится совершенствование стратегического управления.  

Стратегическое управление ВЭД предприятия – это реализация концеп-
ции, в которой соединяются функциональный, системный, ситуационный и 
процессный подходы к управлению ВЭД предприятия, что дает возможность 
устанавливать цели развития, сравнивать их с реальными возможностями 
предприятия, разрабатывая и реализуя при этом систему стратегий [2]. 

Основная задача стратегического управления ВЭД предприятия заключа-
ется в развитии внутреннего внешнеэкономического потенциал предприятия, 
который позволит обеспечить ему не только конкурентоспособность на внеш-
них рынках в длительном периоде времени, но и добиться удовлетворенности 
внутреннего потребителя произведенными ценностями.  

Общепринятые характеристики стратегического управления ВЭД пред-
приятия касаются зарубежных предприятий, которые функционируют в 
условиях развитых рыночных отношений [1]. Поэтому перенесение идеоло-
гии стратегического управления ВЭД вышеуказанных предприятий на отече-
ственную экономику нуждается в детальном учете особенностей управления 
данной деятельностью каждого предприятия в среде, которая его окружает, 
что является актуальным в настоящее время. 
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К особенностям стратегического управления ВЭД предприятия относится 
следующее:  

во-первых, стратегическое управление ВЭД является составной частью 
системы управления конкретного предприятия, которое может оказывать как 
положительное, так и отрицательное влияние на нее;  

во-вторых, стратегическое управление ВЭД предприятия базируется на 
функциональном подходе, характеризуемом исполнением на каждом этапе 
разных управленческих функций: стратегического анализа, стратегического 
планирования, стратегического контроля; 

в-третьих, действия стратегического управления ВЭД направлены не 
только на выработку целей функционирования ВЭД предприятия, организа-
цию их реализации, контроль, мотивацию деятельности сотрудников, но и на 
регулирование взаимодействия предприятия с международной внешней сре-
дой и национальной внешней средой; 

в-четвертых, при стратегическом управлении ВЭД предприятия возника-
ет необходимость в определении последовательности этапов разработки стра-
тегии ВЭД предприятия; 

в-пятых, при стратегическом управлении ВЭД предполагается обоснова-
ние и внедрение стратегических изменений, направленных на победу в конку-
рентной борьбе и обеспечения стойкого становления предприятия – субъекта 
ВЭД с учетом изменений в его внешнем окружении, с определением стратеги-
ческих ресурсов и внутренних возможностей предприятия; 

в-шестых, в процессе стратегического управления ВЭД предприятия 
предполагается ведение бизнеса с несколькими национальными правитель-
ствами, валютами, политическими, правовыми, экономическими и культур-
ными системами, знания которые необходимы. 

Таким образом, процесс стратегического управления внешнеэкономиче-
ской деятельности предприятия на том или ином этапе имеет свои специфи-
ческие особенности, связанные, прежде всего с необходимостью учета и изу-
чения наибольшего количества факторов среды окружения предприятия для 
успешного функционирования его деятельности.  

 
Литература: 
1. Кириченко О. А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : під-

руч. / О. А. Кириченко. — 2-е вид., перероб. і доп. — К. : Знання, 2008. — 
518 с. 

2. Мазаракі А. А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : навч. 
посіб. / А. А. Мазаракі. — К. : Київ. нац.. торг. ун-т, 2012. — 824 с. 

 

V . , 2012 .



 

70 

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
КАК ФАКТОР ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ 

 
Погорелая Т.А., к.э.н., доцент 

Кузбасский государственный технический университета им. Т. Ф. Горбачева 
(г. Кемерово, Россия) 

Бабкина С.И., к.э.н., доцент Института стран Востока и Африки 
ЧВУЗ Международный Славянский университет 

(г. Харьков) 
 

Глобальный характер современных экологических процессов, порожда-
ющий обострение проблем мировой экологической безопасности, многократ-
но усилился в начале 21 века, что вызывает необходимость государственного 
и международного регулирования природопользования и предполагает сов-
местные усилия разных стран для координации экономического и экологиче-
ского поведения. Для передовых мировых держав формирование "гармони-
рующей с природой" системы воспроизводства становится приоритетом даль-
нейшего развития. Рост значимости экологического фактора отражен в Ра-
мочной конвенции ООН об изменении климата, в Киотском протоколе (про-
дление которого до 2020г. в документе "Дохийский климатический портал" 
было поддержано 200 странами ООН 8 декабря этого года [8]) и во многих 
других международных документах. Для решения экологических проблем со-
здаются специальные международные институты, как, например, "Зеленый 
климатический фонд" (образован в 2010 г. с целью распределения  порядка 
100 млрд. долл. ежегодно до 2020 г.) [4]. Очевидно, что выработать общие 
принципы, механизмы и инструменты  рационального природопользования и 
охраны окружающей среды в международном масштабе возможно только при 
непосредственном участии национальных государств в международном со-
трудничестве. Однако на сегодняшний день масштабы экологического со-
трудничества незначительны, а международное экологическое регулирование 
не настолько эффективно, чтобы все страны стремились одинаково активно 
участвовать в создании механизма внешних ограничений их хозяйственной 
деятельности.  

В условиях продолжающегося мирового кризиса внимание к проблемам 
экологии существенно снижается даже в развитых государствах. В странах 
же, перед которыми стоит задача "наверстывания", взаимосвязь экологии и 
экономики проявляется двояко: с одной стороны, вся совокупность экологи-
ческих проблем является результатом хозяйственной деятельности, с другой – 
их нерешенность проявляется в замедлении экономического роста. Именно 
неравномерность технологического развития разных стран и непроработан-
ность механизма международного содействия внедрению экологических тех-
нологий увеличивает роль национальных государств в решении проблем эко-
логической безопасности.  

Представляется важным оценить с этих позиций ситуацию в таких стра-
нах, как Украина и Россия, где особенностью развития последних трех деся-
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тилетий стала деградация одновременно многих компонент человеческого, 
физического и природного капиталов, как взаимосвязанных элементов агре-
гированного капитала национального хозяйства [2, 5]. При быстром росте до-
ли природоэксплуатирующих и загрязняющих отраслей продолжает снижать-
ся доля перерабатывающих и обрабатывающих (машиностроение, производ-
ство информационных средств производства и др.), т.е. наименее угрожаю-
щих окружающей среде. Ухудшение состояния экосистем в большинстве ре-
гионов ничем не компенсируется, напротив, оно усиливается одновременным 
действием следующих факторов:  

преобладанием экстенсивного типа развития, ускоряющего исчерпание 
природных ресурсов;  

использованием отсталых технологий, усиливающим проблему роста ко-
личества отходов потребления и производства;  

массовым старением производственных фондов во всех отраслях хозяй-
ства, ведущим к росту количества экологических катастроф. 

Стремление российского и украинского государств в кризисной ситуации 
поддержать отрасли, ориентированные на экспорт, объяснимо, однако недо-
учет экономической ценности природных ресурсов, формирующих нерацио-
нальную структуру экспорта, объективно способствует закреплению сырьево-
го типа развития и усилению проблемы истощения природного капитала. 

Особую роль среди этих факторов играет международное экономическое 
сотрудничество, ведущее к росту экологических издержек совместного пред-
принимательства. Экологические риски многократно увеличиваются с усиле-
нием взаимозависимости в хозяйственной жизни различных стран. Опыт Рос-
сии весьма поучителен в этом смысле, прежде всего, он касается пригранич-
ных регионов с Китаем. Либерализация внешнеэкономической деятельности 
резко изменила режим развития большинства этих регионов, традиционно от-
носящихся к наиболее бедным субъектам РФ [2]. Международное сотрудни-
чество рассматривается там как фактор подъема периферии, но в результате 
часто приводит к нерациональному использованию природных ресурсов. 
Экологические вопросы, связанные с эксплуатацией российских природных 
ресурсов, приходится обычно решать именно российской стороне, и ее из-
держки сотрудничества существенно возрастают. При отсутствии эффектив-
ного механизма, обеспечивающего привлечение китайских партнеров к реа-
лизации мероприятий по сохранению целостности экосистемы, это приводит 
к резкому ухудшению экологической ситуации.  

Исходя из того, что роль Китая в мировой экономике неуклонно возрас-
тает, а Украина и Россия крайне заинтересованы в развитии партнерских свя-
зей с КНР [1], растущую значимость приобретает возможность выработки 
совместных экологических мероприятий на основе учета накопленного опыта 
и наработанных экологических технологий каждой из сторон. В этом смысле 
и для украинской, и для российской экономик может быть весьма полезен 
опыт КНР по созданию "экологической цивилизации"[6], а также  по уско-
ренному переходу к ресурсосберегающей и экологически чистой модели раз-
вития. Госкомитет КНР по охране окружающей среды еще в 2003 г. разрабо-
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тал "Закон о стимулировании чистого производства", вводящий контроль над 
всеми этапами производственного процесса (выбор источников энергии и сы-
рьевых материалов, проектирование, производство, техобслуживание, ис-
пользование отходов). Вступил в силу "Закон об оценке воздействия на окру-
жающую среду", предписывающий ведомствам, ответственным за экологиче-
ский контроль, при разработке планов использования ресурсов вносить в них 
соответствующие показатели. На этой основе начала действовать система от-
ветственности производителя за утилизацию своей продукции, предусматри-
вающая санкции, если эта продукция, выброшенная потребителями, наносит 
вред окружающей среде [6]. Ее цель - побудить предприятия использовать 
материалы и проекты, позволяющие включать использованную продукцию в 
замкнутый цикл, выпускать продукцию, не разрушающую окружающую сре-
ду, сокращать использование вредных веществ. Началось внедрение про-
граммы страхования ответственности за загрязнение в ряде регионов, которое 
должно стать обязательным к 2014 г. [5]. Опыт разработки и применения всех 
этих мер может быть очень полезным и поучительным для наших стран. 

Особенный интерес для международного экологического сотрудничества 
Украины, России и Китая могут представлять новые технологии угледобычи. 
У руководства КНР вызывает серьезную озабоченность рост зависимости 
экономики от такого экологически грязного сырья, как уголь, тем более, что 
страна является одновременно и крупнейшим экспортером, и импортером уг-
ля. Шахты в Китае часто играют градообразующую роль, как в Донбассе и в 
Кузбассе, они являются основными налогоплательщиками в местный и  цен-
тральный бюджеты, и от них зависит экономическое положение крупных ре-
гионов. Для активного развития промышленности важна сравнительная деше-
визна угля, но использование угля низкого качества ухудшает экологию стра-
ны. Масштабы принимаемых в 2009-2012 гг. мер по развитию китайского 
внутреннего рынка, ускоряющих урбанизацию населения и требующих стро-
ительства все большего количества новых электростанций, грозят превратить 
проблему загрязнения окружающей среды в серьезный фактор, тормозящий 
экономический рост. Поэтому, учитывая, что в развитых странах значитель-
ный рост эффективности угледобычи и уменьшение вреда окружающей среде 
произошли именно на основе использования принципиально новых техноло-
гий, КНР направил в 2010-2012 гг. около 24,34 млрд. юаней на их разработку 
и внедрение [3]. 

Интернационализация производства, организованная на таких условиях, 
а не на временных проектах, может обеспечить получение реальных конку-
рентных преимуществ. Тем не менее, на сегодняшний день огромный потен-
циал украинско-российско-китайского сотрудничества сформировался лишь в 
области ТЭК, и направления эффективного взаимодействия пока проработаны 
преимущественно в сфере добывающей промышленности. Что касается со-
глашений, связанных с переработкой, производством оборудования, создани-
ем новых научных знаний, т.е. реальными факторами ускорения модерниза-
ции украинской и российской экономик, то их доля остается  незначительной. 
Для преодоления несимметричности развития и недостаточности технологий 
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в странах, где сосредоточено "грязное производство", необходима разработка 
механизмов, обеспечивающих доступ к новым, более безопасным технологи-
ям. С этой целью в важнейших отраслях, включенных в орбиту взаимодей-
ствия, доля государственной собственности должна быть господствующей, 
что обеспечит необходимые гарантии и высокий уровень ответственности за 
результат.  

Украинские и российские природоохранные организации и обществен-
ность обеспокоены не просто стремительными темпами роста финансовых 
потоков из Китая, а тем, что они аккумулируются преимущественно в отрас-
лях с высокими экологическими рисками [7]. Набор средств международного 
регулирования ограничен, а эффективность совместных усилий для защиты 
природных экосистем недостаточна для резкого уменьшения экологических 
издержек сотрудничества.  

С целью максимального уменьшения экологических рисков в междуна-
родном сотрудничестве и выработки экологической политики и Украине, и 
России необходимо поступательно решать серьёзные проблемы: 

формировать законодательную основу единой системы предупреждения, 
ликвидации вреда и восстановления окружающей среды. Имея в виду, однако, 
что сами по себе правовые основы (контроль, надзор, лицензирование и т.д.) 
без разработки адекватных финансовых механизмов не обеспечат замену 
устаревших неэкологичных технологий и появление рециклинговой инду-
стрии;  

совершенствовать институты экологического аудита и экологической 
экспертизы, разрабатывать способы определения объема убытков, причиняе-
мых загрязнением окружающей среды, повреждением и  уничтожением от-
дельных природных объектов или комплексов; 

развивать механизмы страхования экологических рисков и возмещения 
причиненного вреда, распределения ответственности за загрязнение среды; 

разрабатывать качественное информационное и аналитическое обеспече-
ние экологических программ, одновременно с подготовкой в этой сфере ком-
петентных и высокопрофессиональных кадров. 

Только комплексный межстрановой подход к осуществлению этих меро-
приятий позволить минимизировать экологические риски международного 
сотрудничества Украины, России и Китая. 
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КАЧЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ВЕРОЯТНОСТИ 

БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Рогатенюк Э.В., к.э.н., доцент кафедры финансы и кредит 
Национальная академия природоохранного и курортного строительства 

(г. Симферополь) 
 

С целью быстрой идентификации финансового кризиса на предприятии 
целесообразно использовать систему раннего предупреждения и реагирова-
ния, одним из инструментов которой являются многокритериальные каче-
ственные методы и методики прогнозирования вероятности банкротства: ме-
тодика В.В. Ковалева, метод Д. Аргенти, методика компании 
ERNEST&WHINNER, метод Скоуна и другие, рассмотренные в работах [1, 2, 
3]. 

Методика оценки вероятности банкротства компаний В.В. Ковалева 
представляет собой двухуровневую систему показателей: 1) критерии и пока-
затели, неблагоприятные текущие значения или динамика которых свидетель-
ствуют о возможных в будущем значительных финансовых затруднениях, в 
том числе и банкротстве (например, существенные потери, повторяющиеся в 
основной производственной деятельности; устойчиво низкие значения коэф-
фициентов ликвидности; недостаток оборотных средств); 2) критерии и пока-
затели, неблагоприятные значения которых не дают основания рассматривать 
текущее финансовое состояние как кризисное, однако указывают, что при 
определенных условиях или непринятии соответствующих мер ситуация мо-
жет резко ухудшиться (например, потеря ключевых сотрудников аппарата 
управления; вынужденные остановки, а также нарушение производственно-
технологического процесса). Рассчитанные показатели сравниваются с крити-
ческими значениями, детализированными по отраслям (видам экономической 
деятельности). Однако для этого требуется наличие накопленного эмпириче-
ского материала за несколько лет. 

Метод Д. Аргенти (А-счета) представляет способ оценку финансового со-
стояния предприятия, а именно – определение неудовлетворительной креди-
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тоспособности и, следовательно, возможного банкротства предприятия. В его 
основу положен не только анализ сложившихся на предприятии финансовых 
коэффициентов, но и несколько дополнительных факторов ("директор-
автократ", "слишком высокая доля заемного капитала", "судебные иски" и 
т.п.). Использование данного метода позволило выявить следующее: боль-
шинство фирм-банкротов проходят три ярко выраженные стадии: 1) недостат-
ки – компании, скатывающиеся к банкротству, годами демонстрируют ряд не-
достатков, очевидных задолго до фактического банкротства; 2) ошибки – 
вследствие накопления недостатков компания может совершить ошибку, ко-
торая приведет к банкротству; 3) симптомы – совершенные в течение двух – 
трёх лет ошибки начинают проявлять все известные симптомы неплатежеспо-
собности, приближающие ухудшение (скрытое при помощи "творческих" рас-
четов) основных финансовых показателей и нехватку денежных средств. Каж-
дому фактору стадии присваивается определенное количество баллов, после 
чего рассчитывается сводный показатель А-счета, по шкале которого состоя-
ние предприятия относят к одной из трёх групп: деятельность компании 
успешна (5–10 баллов); компания может обанкротиться в течении 5 лет (18–35 
баллов); компания находится в состоянии кризиса (35–70 баллов). Несмотря на 
преимущества (системность, комплексный подход к пониманию финансового 
состояния предприятия), данный метод имеет существенные недостатки, за-
ключающиеся в многокритериальности используемых параметров, субъектив-
ности принимаемых решений, необходимости составления экономического 
баланса помимо бухгалтерской отчетности. 

Еще более субъективный характер носят тест компании 
ЕRNSТ&WHINNEY (включает 12 весьма отвлеченных вопросов: директора 
компании ездят на личных "Роллс-Ройс", есть ли фонтан в приемной, есть ли 
флагшток во дворе фабрики и т.п.) и метод Скоуна (представляет собой анкету 
из 13 не менее субъективных вопросов: компании менее пяти лет, компания 
работает в циклической отрасли, краткосрочные обязательства больше обо-
ротных активов, соотношение заемных и собственных средств более 100%, за 
последние четыре года выручка увеличилась более чем на 50% и т.п.). Так, ес-
ли на более чем 5 из 13 вопросов анкеты Скоуна получен ответ "да", то компа-
ния переживает осложнения; если на более чем 8 – финансовое состояние 
компании слишком тяжелое, то есть ей грозит банкротство. 

Таким образом, кризис-прогнозные методики базируются на сравнитель-
ном анализе не только количественных, но и качественных показателей 
обанкротившихся компаний с аналогичными данными "подозрительных" ком-
паний. Их основным преимуществом является возможность осуществления 
анализа сложных процессов, которые невозможно описать с помощью одно-
критериальных методик, базирующихся на количественных оценках. А основ-
ным недостатком – то, что любое прогнозное решение, независимо от числа 
критериев, является субъективным, а рассчитанные значения критериев носят 
скорее характер информации к размышлению, нежели побудительных стиму-
лов для принятия немедленных решений. Именно поэтому в последнее время 
активизируются исследования по разработке искусственно-интеллектуальных 
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систем, одновременно работающих с количественными и качественными по-
казателями, характеризующими состояние предприятия как системы в статике, 
и позволяющих моделировать ее развитие исходя из задаваемых ограничений 
(диагностические экспертные системы, системы нейронно-сетевых вычисле-
ний). 

 
Литература: 
1. Банкрутство і санація підприємства: теорія і практика кризового управ-

ління / [Т. С. Колебанов, О. М. Бондар, О. В. Мозенкова та ін.] / За ред. 
О. В. Мозенкова. –– Х. : ВД "ІНЖЕК", 2003. –– 272 с. 

2. Плікус І.Й. Фінансова санація та банкрутство підприємств : [навч. по-
сіб.] / І. Й. Плікус, М. А. Деркач, В. М. Боронос. –– Суми : Вид-во СумДУ, 
2008. –– 172 с. 

3. Терещенко О. О. Фінансова санація та банкрутство підприємств : [навч. 
посіб.] / О. О. Терещенко. –– К. : КНЕУ, 2000. –– 412 с. 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ 

ТБО НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 
 

Сиволап А.В. ст. преподаватель кафедры менеджмента 
Национальная академия природоохранного и курортного строительства 

(г. Симферополь) 
 

Растущее количество отходов и нехватка средств их переработки харак-
терны для многих городов. Муниципальные власти повсеместно пытаются 
найти лучший способ для утилизации отходов своих граждан. Особенно ост-
ро эта проблема стоит в мегаполисах.  

До эры агломераций утилизация отходов была облегчена благодаря вса-
сывающей способности окружающей среды: земли и воды. Передвижение в 
города привело к совершенно иной потребительской структуре. Продукцию 
стали обменивать, а значит, упаковывать для большего удобства. В промыш-
ленно развитых странах вес упаковки составляет около 30%, а по объему - 
50% всех домашних отходов.  

Наиболее распространенной является организация сбора и удаление бы-
товых отходов, предусматривающая регулярный вывоз за город на свалки 
(полигоны), что загрязняет почву, при его разложении продуктами распада. 
Таким способом у нас   ликвидируется 99% образующихся отходов.  

Ужесточение условий захоронения отходов приводит к тому, что все 
больше и больше мусора вывозится на дальние расстояния в санитарные зо-
ны. Цена утилизации при этом увеличивается на 1 доллар на 1 тонно-
километр перевезенного мусора. Увеличение расстояния перевозки, кроме 
этого, приводит к увеличению количества потерь ТБО в процессе транспор-
тировки. Только при транспортировке на свалки за пределы городской черты 
потери (по данным на 1984 г.) составили: во Франции 10,3%, в Греции - 
17,5%. 
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Чтобы сократить расходы и потери при транспортировке строят накопи-
тельные станции, на которые ТБО доставляют из определенного района на 
автомобилях малой грузоподъемности, а затем перегружают в социальные 
транспортные средства, способные перевозить до 40 м3 груза. 

При разработке мероприятий по снижению отрицательного воздействия 
ТБО на состояние окружающей природной среды важно, соблюдать опреде-
ленную последовательность действий: 

1. Мероприятия по первичному сокращению количества ТБО ("безот-
ходный тип потребления").  

2. Мероприятия по вторичному сокращению количества ТБО (селектив-
ный сбор, повторное использование и переработка оставшейся части).  

Мероприятия по вторичному сокращению количества ТБО должны 
включать селективный (раздельный) сбор, сортировку, повторное использо-
вание и переработка оставшейся части отходов (ресайклинг). Их основная 
цель - максимальное извлечение из всей массы утильные компонентов: чер-
ных и цветных металлов, бумаги, текстиля, пластмассы, стекла. Доля ре-
сайклинга в передовых странах составляет в среднем 10-15% от общей массы 
ТБО, но по отдельным видам отходов она может быть высокой: по бумаге и 
картону - до 49%, по стеклу - до 65%, по алюминиевым банкам - до 83%. 

3. Мероприятия по утилизации ТБО (сжигание, которое может рассмат-
риваться не только как уменьшение объема захораниваемых отходов, но и 
как средство для получения тепловой и электрической энергии).  

4. Безопасное захоронение неутилизируемой части ТБО. Последнее ме-
сто данного способа обращения с ТБО определяется стремлением минимизи-
ровать объемы размещаемых на свалках отходов жизнедеятельности и вред-
ное их воздействие на окружающую среду и человека. 

Следует отметить, что термин "сокращение отходов" обозначает спла-
нированную серию мероприятий, направленных на уменьшение количества и 
вредных свойств производимых отходами. 

 
НЕОБХІДНІСТЬ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Сейсебаєва Н.Г., ст. викладач НФ 

Запорізький національний університет 
(м. Запоріжжя) 

 
У сучасних умовах інновації є найважливішим елементом підвищення 

ефективності діяльності різних організацій. Впровадження наукових досяг-
нень і винаходів в організації забезпечує постійне оновлення і поліпшення 
продукції (послуг, що надаються), що випускається нею, вживаних техноло-
гій. 

Важливо відзначити, що на сьогоднішній день в економічній літературі 
не існує єдиного розуміння суті інновацій. 
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При цьому в ній (літературі) представлена значна кількість різних ви-
значень терміну "інновація" і деяких інших основних понять по інноваційній 
діяльності, здійснюваній підприємствами. 

Інновація (нововведення) – кінцевий результат інноваційної діяльності, 
що отримав втілення у вигляді нового або вдосконаленого продукту, упрова-
дженого на ринку, нового або вдосконаленого технологічного процесу, вико-
ристовуваного в практичній діяльності або в новому підході до соціальних 
послуг. 

Інновація (нововведення, інноваційний продукт) – результат інновацій-
ної діяльності, що отримав втілення у вигляді нового продукту, послуги і те-
хнології і/або нової організаційно-економічної форми, володіє явними якіс-
ними перевагами при використанні в проектуванні, виробництві, збуті, спо-
живанні і утилізації продуктів, забезпечує додаткову в порівнянні з поперед-
нім продуктом або організаційно-економічною формою економічну (еконо-
мія витрат або додатковий прибуток) і/або суспільну вигоду. 

Інновація (нововведення) – кінцевий результат інноваційної діяльності, 
що отримав реалізацію у вигляді нового або вдосконаленого продукту, що 
реалізовується на ринку, нового або вдосконаленого технологічного процесу, 
використовуваного в практичній діяльності. 

У вітчизняній практиці інновацію розглядають як кінцевий результат 
(або просто результат) інноваційної діяльності, в зарубіжній – як діяльність, 
процес змін. Існує також наступне визначення: інновація (нововведення) – 
результат інноваційної діяльності, що отримав втілення у вигляді нового або 
вдосконаленого продукту, упровадженого на ринку, нового або вдосконале-
ного технологічного процесу, використовуваного в практичній діяльності, 
або нової або вдосконаленої організаційно-економічної форми, що забезпе-
чує необхідну економічну і (або) суспільну вигоду. 

Природно, що таке різноманіття визначень створює тільки плутанину в 
поняттях, оскільки немає єдиної прийнятої позиції, єдиної точки зору. І це 
стає тим більше важливо і актуально, що на сьогоднішній день продовжує іс-
нувати проблема відсутності офіційної загальноприйнятої термінології в об-
ласті інноваційної діяльності. 

Методологія системного опису інновацій в умовах ринкової економіки 
базується на міжнародних стандартах. 

Відповідно до міжнародного стандарту по науці і інноваціям -
руководство Фраскаті – інновація визначається як "... кінцевий результат ін-
новаційної діяльності, що отримав втілення у вигляді нового або вдосконале-
ного продукту, упровадженого на ринку, нового або вдосконаленого техно-
логічного процесу, використовуваного в практичній діяльності, або в новому 
підході до соціальних послуг". 

Для ефективного управління інноваційною діяльністю необхідне рете-
льне і детальніше вивчення інновацій. 

Немає жодної сфери діяльності, де винахідливий людський розум не 
прагнув би підвищити її ефективність за допомогою інновацій. 
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К ВОПРОСУ О ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПАРАДИГМАХ 
В СВЕТЕ СЕРВИСНОЙ ЛОГИСТИКИ 

 
Скоробогатова Т.Н., д.э.н., доцент, профессор кафедры менеджмента 
предпринимательской деятельности ТНУ имени В.И. Вернадского 

(г. Симферополь) 
 

Расширение и углубление применения сравнительно молодой науки ло-
гистики, нацеленной на оптимальное управление материальными и сопут-
ствующими (кадровыми, финансовыми, информационными) потоками, в раз-
ных сферах деятельности обусловило необходимость разработки новых кон-
цептуальных положений. Выделение логистической ветви – сервисной логи-
стики как науки и практики управления потоками потребителей и обслужи-
вающими их потоками – заставляет по-новому взглянуть на традиционные 
концептуальные положения, требует их переосмысления и интерпретации в 
новом аспекте. 

Одно из концептуальных положений логистики касается этапов ее раз-
вития и соответствующих парадигм. Уточним, что большинство авторов вы-
деляют аналитическую, технологическую (информационную), маркетинго-
вую, интеграционную парадигмы; отдельные авторы добавляют сюда ре-
сурсную как часть маркетинговой парадигмы и инновационную, действую-
щую параллельно с интеграционной [1-8]. Указанные парадигмы фактически 
отражают этапы традиционной логистики, причем на каждом из них внима-
ние концентрируется на определенном потоке. 

На первом этапе развития логистики – генезисе, когда формируются 
предпосылки логистической концепции и принципы логистики применяются 
фрагментарно, доминирует аналитическая парадигма. Логистика выступает 
как теоретико-методологическая наука, занимающаяся управлением матери-
альными потоками. Соответственно, внимание концентрируется на матери-
альном потоке. 

Второй этап характеризуется развитием концепции физического распре-
деления как составной части маркетинга и формированием теоретических 
положений, резонирующих с практическими разработками логистики. Доми-
нирует технологическая (информационная) парадигма, а логистика предстает 
в виде системы, обеспечивающей формулирование проблемы управления ло-
гистическими потоками и синтез информационно-компьютерного обеспече-
ния процесса управления. Акцент делается на информационном потоке. 

На третьем этапе происходит систематизация логистики, что находит 
практическое отражение в образовании логистических систем. Доминирует 
маркетинговая парадигма, в составе которой выделяется ресурсная. Форми-
руется концепция бизнес-логистики и рассматриваются вопросы снижения 
затрат в производстве и распределении. Логистика выступает как экономиче-
ская наука, на основе системного подхода определяющая стратегию конку-
рентоспособности предприятия (объединения). Происходит поворот в сторо-
ну финансового потока. 
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Четвертый этап идентифицируется с экспансией логистики. Доминирует  
инновационно-интеграционная парадигма. Логистика рассматривается как 
научно-практическая основа формирования новой инфраструктуры рынка с 
элементами логистического предпринимательства и инструмент менеджмен-
та, обеспечивающий координацию логистических систем разного уровня. На 
первый план выходит кадровый поток. 

На современном этапе конкретизируются концептуальные положения и 
принципы логистики применительно к "чистым услугам", то есть направлен-
ным не на обслуживание материального производства, а функционирующим 
автономно. Логистика выступает как наука и практика управления всеми ви-
дами потоков в производственно-экономической и социально-экономической 
сферах. Формируется сервисная парадигма, фокусирующая  внимание на по-
токе потребителей.  

Следовательно, современный этап развития логистики обусловил воз-
никновение сервисной парадигмы, концентрирующейся на процессе обслу-
живания. Такое положение полностью отвечает формирующейся концепции 
сервисной логистики, ставящей во главу угла управление и обслуживание 
потоков потребителей. 
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ВРЕМЯ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Сулыма А. И., к.э.н., доцент кафедры менеджмента, 
Василевская А., студ. гр. МЕН-401 

Национальная академия природоохранного и курортного строительства 
(г. Симферополь) 

 
Время — самый ценный капитал и самый дефицитный ресурс. Совре-

менный человек наращивает скорости, внедряет новые технологии, автома-
тизирует свою деятельность, а времени у него становится все меньше. Отно-
шение ко времени — один из показателей организованности, деловитости 
человека, а закон экономии времени — это всеобщий экономический закон 
всех эпох и способов производства. Обладание доступом к важнейшему ре-
сурсу – возможный путь создания конкурентного преимущества фирмы. 
Время является ключевым, то есть стратегическим, ресурсом организации, 
необходимым для достижения успеха в чем-то конкретно или для устойчиво-
го процветания в целом. Время как стратегический ресурс находится в одном 
ряду с такими ресурсами, как деньги, информация, технологии, люди (персо-
нал) и др. [1, с. 23]. 

Необходимо отметить, что предложение времени абсолютно не варьиру-
ет. Каким бы высоким спрос на него не был, предложение не будет расти (не 
может). Время не имеет цены, его нельзя отобразить кривой предельной по-
лезности. Более того, время — это наиболее "скоропортящийся" продукт, его 
невозможно хранить и накопить. Оно иссякает навсегда и безвозвратно, 
именно поэтому оно всегда дефицитно. Так же, время совершенно. В опреде-
ленных границах мы всегда можем заменить один ресурс другим, например 
алюминий медью, но мы не можем ничем заменить время. Однако люди не-
достаточно подготовлены к управлению своим собственным временем [3]. 
Важно понимать, что "просто времени" не бывает, а всегда существует "вре-
мя существования чего-то" [2, с. 20]. 

Организации, недооценивающие фактор времени и не способные эффек-
тивно управлять временем, просто обречены на утрату важнейшего стратеги-
ческого преимущества, потерю конкурентоспособности и на скоропостижное 
вымирание. Существует несколько стратегий, позволяющих повысить и ин-
дивидуальную, и корпоративную эффективность управления временем. 
Названия стратегий управления временем не случайно заключены в кавычки 
— они носят условный, метафорический характер. Понятно, что в букваль-
ном смысле слова "ускорить" объективное течение времени невозможно, но 
вот сократить время выполнения каких-либо действий и ранее намеченного 
(типового) срока достигать каких-либо промежуточных целей — вполне воз-
можно. А так же приведены примеры использования стратегий оптимизации 
временного ресурса в организации (табл. 1). 
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Таблица 1 
Стратегии управления временем в организации [2, с. 63] 

Стратегия управления 
временем 

Пример использования в организации 

1 "Ускорить" 1) ускорение выполнения операций (изменить нормативы); 
2) эффективное прогнозирование; 
3) эффективная система принятия решений; 
4) эффективная система коммуникаций; 
5) повышение личной эффективности каждого сотрудника; 
6) работа на опережение конкурентов 

2. "Замедлитъ" 1) увеличение срока эксплуатации оборудования, материальной 
базы и т. п.; 
2) проведение кадровой политики по закреплению ценных со-
трудников; 
3) создание стратегических запасов 

3. "Накопить" 1) выделение приоритетов на всех уровнях деятельности, во всех 
подразделениях; 
2) формирование навыков резервирования времени у менеджеров 
и сотрудников; 
3) реструктурирование фонда рабочего времени организации 

4. "Упорядочить" 1) эффективное планирование; 
2) внедрение эффективной системы обратной связи и контроля; 
3) обеспечение точности во времени как важнейшей ценности ор-
ганизации, связанной с системой контроля и мотивации 

 
Даже если глубоко осознать и принять тот факт, что время является 

стратегическим ресурсом (как человека, так и организации), то слово "ре-
сурс" предполагает нечто потенциально возможное. Приведенные стратегии 
управления временем являются скорее "идейными указателями", задающими 
общее направление в поисках способов обращения с временным ресурсом. 

Удобной метафорой для перевода временного ресурса из "потенциаль-
ной формы" в "актуальную" является закон времени как стратегического ре-
сурса. Закон можно коротко представить в виде следующей формулы [2, с. 
68]: 

ВРЕМЯ РАБОТЫ = ЦЕЛЬ * (СПОСОБ РАБОТЫ + ЭНЕРГИЯ) - 
ПОМЕХИ 

Расшифруем эту формулу, записав ее "в столбик": 
1) время работы (любого явления или процесса в жизнедеятельности от-

дельного человека или организации) зависит от: 
2) цели работы (которая должна быть "качественной целью"); 
3) способа работы (под "способом работы" в самом широком смысле по-

нимается структура и состав конкретной деятельности, включая ее внутрен-
ние и внешние компоненты); 

4) энергии, затраченной на деятельность (под "энергией" понимаются 
любые затраты усилий и средств как объективного, так и субъективного ха-
рактера, позволяющие эффективно реализовать используемый способ рабо-
ты) при отсутствии 
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5) помех (любых внутренних или внешних препятствий, которые за-
трудняют или делают невозможным выполнение работы и достижение цели). 

Таким образом, оптимизировать время работы ("ускорить", "замедлить", 
"накопить", "упорядочить") можно путем ТМ-технологических манипуляций 
с одним из четырех (или с несколькими сразу) компонентов приведенной 
формулы: целью работы, способом работы, энергией, помехами. Например, 
хорошие источники энергии (мощные, неограниченные, дешевые и т. п.), как 
правило, дают возможность использования стратегии "ускорения" времени. 
Качественное целеполагание облегчает выделение приоритетов и позволяет 
использовать стратегию "накопления" времени. Борьба с помехами обычно 
ведется в контексте строгого учета и контроля затрат времени, что связано со 
стратегией "упорядочивания". Математическая форма записи закона времени 
как ресурса также не случайна. "Сложение" способа работы и его энергети-
ческой базы отражает существующую между ними синергию, так как, с од-
ной стороны, без достаточной энергии работа вообще невозможна, а с другой 
стороны, технологически "совершенные" способы работы позволяют эконо-
мить энергию. "Умножение" на цель подчеркивает крайне важную роль мо-
тивации и четкого "образа цели" для оптимизации времени работы. Следует 
также акцентировать первостепенную важность цели в этом законе времени: 
если нет сознательного желания "разобраться" с временными аспектами ка-
кой-либо деятельности, то модернизация всех остальных компонентов 
(улучшение способа работы, увеличение энергии, устранение помех) будет 
мало эффективна. "Вычитание" помех означает, по возможности, максималь-
ное устранение любых неэффективных затрат времени. 

Таким образом, временем как ресурсом каждая организация располагает 
изначально в равном количестве, но результаты его использования у разных 
организаций различны. Поэтому крайне важно осознать его ценность и де-
фицитность, чтобы рационально управлять им как и прочими ресурсами, та-
кими как деньги, информация, технологии, люди. 

 
Литература 
1. Зайверт Л. Ваше время — в Ваших руках: Советы деловым людям, как 

эффективно использовать рабочее время: Пер. с нем. — М. : Интер-эксперт, 
ИНФРА-М, 1995. — 267 с. 

2. Калинин С. И. Тайм-менеджмент : Практикум по управлению време-
нем / С. И. Калинин. — СПб. : Речь, 2006. — 371 с. 

3. Скібіцька Л. І. Організація праці менеджера : [навч. посіб.] / 
Л. І. Скібіцька. — К. : Центр учбової літератури, 2010. — 360 с. 

4. Ячменева В. М. Самоменеджмент : [учебн. пособ.] / В. М. Ячменева, 
А. И. Сулыма. — Симферополь : ИТ "Ариал", 2012. — 617 с. 

 

V . , 2012 .



 

84 
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(г. Симферополь) 

 
Поиск путей повышения эффективности организации деятельности 

предприятия занимает важное место среди актуальных проблем экономиче-
ской науки и менеджмента. Конкурентоспособность предприятий в 21-м веке 
определяется уже не только техническими и инвестиционными возможно-
стями, но и способом управления всеми ресурсами, и в первую очередь — 
человеческими [1]. Многие руководители стремятся к эффективной органи-
зации труда, которая проявляется в высоко дисциплинированных сотрудни-
ках, которые качественно выполняют все свои обязанности, в эффективной 
организации рабочего места, тогда клиент всегда будет удовлетворен как по-
лучаемой продукцией, так и организацией работы компании. Для достижения 
этой цели японские учёные около 50-ти лет назад предложили систему "5S". 
Название системы происходит от пяти терминов, которые могут быть пере-
ведены как "организация", "аккуратность", "уборка", "стандартизация" и 
"дисциплина". Японские исследователи считают: если менеджеры компании 
не могут реализовать "5S", они не могут эффективно управлять [2]. Система 
"Упорядочение" — это отечественный аналог известной системы, представ-
ляющий собой не только весьма серьезный самостоятельный инструмент со-
временного менеджмента, но и базу для применения систем более высокого 
уровня. "Упорядочение" — это система наведения порядка, чистоты, укреп-
ления дисциплины, создания безопасных условий труда с участием всего 
персонала предприятия. 

К основным принципам этой системы относят: принцип удаления не-
нужного (все предметы рабочей среды разделяются на три категории: нуж-
ные, ненужные и не нужные срочно). Ненужные удаляются по определенным 
правилам. Нужные сохраняются на рабочем месте. Не нужные срочно распо-
лагаются на определенном удалении от рабочего места или хранятся центра-
лизованно. Рациональное размещение предметов (по отношению к нужным 
предметам и предметам, не нужным срочно, вырабатываются и реализуются 
решения, которые обеспечивают: быстроту, легкость и безопасность доступа 
к ним; визуализацию способа хранения и контроля наличия, отсутствия или 
местонахождения нужного предмета; свободу перемещения и эстетичность 
производственной среды). Уборка, проверка, устранение неисправностей (ге-
неральная уборка помещений и чистка оборудования, фиксация неисправно-
стей; устранение неисправностей и выработка мер по их предотвращению). 
Выработка и реализация мер по уборке труднодоступных мест, ликвидации 
источников проблем и загрязнений; выработка правил проведения уборки. 
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Стандартизация правил (фиксация в письменном виде правил хранения, 
уборки, проверки; максимальная визуализация представления правил; визуа-
лизация контроля нормального состояния и отклонений от нормы. Стандар-
тизация и унификация всех обозначений. Рационализация носителей инфор-
мации, мест их размещения, крепления. Дисциплинированность и ответ-
ственность (закрепление сфер ответственности каждого работника; выработ-
ка у персонала правильных привычек, закрепление навыков соблюдения пра-
вил; применение эффективных методов контроля) [1]. Таким образом, при-
менение системы "Упорядочение" позволяет сокращать ненужные запасы, 
занимаемые площади, улучшать сохранность сырья, материалов, готовой 
продукции, сокращать травматизм  за счет освобождения производственной 
среды от ненужного. Рассматриваемая система приводит к эффективному 
использованию рабочих мест, улучшению организации труда, сокращению 
потерь времени на поиски, хождения и т.п. [4]. 

Наличие или отсутствие системы "Упорядочение" может служить важ-
ным источником информации для диагностики состояния производственной 
или организационной системы. К тому же, система "Упорядочение" является 
основой для реализации более сложных приемов и методов организации про-
изводства. Система предусматривает не только воспитание высокоответ-
ственного отношения человека к своей деятельности, но и целый комплекс 
мер, исключающих возможность случайной ошибки, а также достаточно 
простую и стройную систему профилактики, устраняющую возможность 
сбоев в работе. А политика непрерывных, хотя и мелких улучшений, может 
дать стабильно высокие результаты как по качеству, так и по производитель-
ности труда [3]. Результатом внедрения системы "Упорядочение" должна 
стать новая атмосфера в коллективе фирмы: исключение из производства 
всего лишнего, ненужного; наведение порядка; бережное отношение к здоро-
вью и жизни друг друга; поддержание и сохранение работоспособного состо-
яния оборудования — все это позволяет людям проявлять свои лучшие каче-
ства, создавать обстановку доброжелательного отношения друг к другу, 
формировать позитивный настрой не только на работе, но и в жизни.  

Важным является то, что система "Упорядочение" предполагает высо-
кий уровень дисциплинированности персонала, что позволяет гарантировать 
соблюдение всех правил охраны труда и промышленной безопасности. Ме-
тодичное внедрение системы "Упорядочение" может существенным образом 
повлиять и на число отказов и неисправностей в работе оборудования. Таким 
образом, система "Упорядочение" — это не только способ эффективного 
включения персонала в практику непрерывных усовершенствований, но и 
метод, способствующий радикальному изменению качества менеджмента на 
оперативном уровне [4].  

Однако, несмотря на явные преимущества в пользу этой системы, мене-
джеры отечественных предприятий не стремятся принимать решения о нача-
ле ее внедрения, считая, что на их предприятиях все нормально и есть более 
важные вопросы, чем наведение чистоты и порядка и создание безопасных 
условий труда с участием всего персонала [3]. В зависимости от особенно-
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стей организации, внедряющей систему, эффекты могут проявляться по-
разному. Все это порождает у некоторых менеджеров скептицизм в отноше-
нии данной системы, недоверие к результатам ее использования. На фоне 
различных сложных организационных систем она кажется неправдоподобно 
простой и в связи с этим недостаточно полезной. Эти простота и легкость 
обманчивы, а ощутить эффективность системы можно только начав ее реаль-
ное внедрение. Каждое правило системы, которое необходимо выполнить, 
само по себе несложно. Трудность заключается в том, чтобы не прекращать 
его выполнения. Это требует решительности, настойчивости и сотрудниче-
ства. При реализации системы "Упорядочение" персонал должен привыкнуть 
к постоянному выполнению элементарных требований. К тому же следует 
помнить, высокий уровень организации и производительности труда может 
быть достигнут только в условиях производства с современным техническим 
оснащением. Таким образом, применение системы "Упорядочение" позволя-
ет создать эффективные рабочие места, что в дальнейшем дает экономию 
средств, улучшает качество продукции, поднимает эффективность производ-
ства, повышает уровень безопасности труда [4].  

Необходимо отметить, что очень многое в получаемых результатах за-
висит от того, какие цели в развитии своего бизнеса ставят собственники и 
менеджеры, какими средствами их достигают. Поэтому в каждой компании 
внедряемая система, несмотря на общую методологию, имеет свою специфи-
ку и при этом одновременно трансформирует культуру организации [1]. Сре-
ди организаций, которые используют систему "Упорядочение" можно выде-
лить: корпорацию "Агро-Союз" (г. Днепропетровск, Украина), ЗАО "Твер-
ская швейная фабрика" (г. Тверь), группу компаний "Статус" (г. Тюмень), 
производственную фирму "Панда" (г. Винница, Украина) и др. [1, 3, 4]. И их 
опыт показывает, что система не требует значительных затрат и даже там, где 
система "Упорядочение" была внедрена лишь частично, ее реализация давала 
позитивные сдвиги в сознании работников, уровне организационной культу-
ры, более ответственном отношении к требованиям охраны труда 

Таким образом, система "Упорядочение" является одним из актуальных 
и перспективных инструментов повышения эффективности организации дея-
тельности предприятия, которая не требует значительных вложений. В ситу-
ации обостряющейся конкуренции "Упорядочение" должно предшествовать 
и сопутствовать внедрению системы управления качеством, новой техники и 
технологии, реконструкции и техническому перевооружению производства. 
Предприятия, внедрившие систему "Упорядочение", становятся инвестици-
онно привлекательными, так как это является веским аргументом в пользу 
способности персонала добиться существенного повышения производитель-
ности труда, эффективно использовать капитальные вложения. 
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МЕСТО СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

В АДМИНИСТРАТИВНОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ 
 

Тимаев Р.А., преподаватель-стажер кафедры экономической кибернетики 
Национальная академия природоохранного и курортного строительства 

(г. Симферополь) 
 

В условиях развития рыночной экономики все большую значимость 
приобретает эффективное управление предприятием, требующее применения 
современных адекватных концепций и направлений в менеджменте. Особое 
внимание в процессе управленческой деятельности необходимо уделять ад-
министративно-распорядительным отношениям, изучением которых занима-
ется административный менеджмент. 

Исследованию проблем в сфере административного менеджмента, по 
сравнению с другими направлениями современного менеджмента, посвящено 
не так много научных работ, в частности: Л.Ю. Гордиенко, Л.Г. Шемаевой, 
А.В. Райченко [1], О.В. Русецкой [2], А.Н. Фомичева [3], В.М. Ячменевой [4]. 
В этих работах рассматриваются теоретические и методологические подходы 
к применению административного менеджмента в процессах принятия 
управленческих решений на предприятиях. При этом перечень вопросов, по-
священных практическому использованию систем основанных на принципах 
и механизмах административного управления остается недостаточно иссле-
дованным. 

Цель: определение места системы поддержки принятия решений (СППР) 
в административном менеджменте, как одного из элементов системы адми-
нистративного управления предприятием. Для достижения поставленной це-
лью была построена концептуальная модель системы административного ме-
неджмента. 

Администрирование, как комплекс достаточно универсальных действий, 
способов воздействия по формализации, регламентации, распорядительству, 
контролю и обеспечению исполнения запланированного, является необходи-
мым для любого субъекта деятельности [2]. Как показал опыт таких извест-
ных транснациональные компании, как Toyota, Ford, Honda, Sony, Coca-Cola, 
McDonald’s, активное использование систем административного менеджмен-
та (Administrative Management Systems) в своей практике управления, значи-
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тельно упрощает процесс управления и существенно повышает эффектив-
ность деятельности предприятий. 

Развитие современных информационных технологий открывает широ-
кие возможности для совершенствования процесса управления. Создание 
СППР создает реальные условия менеджерам высшего звена управления для 
того, чтобы оперировать в процессе аналитической работы и подготовки ре-
шений не только количественными параметрами, но и оценивать и учитывать 
качественные стороны управленческих процедур [5].  

На рис. 1 представлена концептуальная модель системы административ-
ного менеджмента. 
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Рис. 1. Концептуальная модель системы 
административного менеджмента 

 
Приведенная структура (рис. 1) позволяет дать точное представление то-

го, что СППР принимает непосредственное участие в процессе обработки 
информации и передачи ее между различными уровнями менеджмента на 
предприятии. При этом алгоритмы СППР представлены лишь подмноже-
ством множества алгоритмов подсистемы обработки информации. 

Внедрение СППР, как и любое существенное преобразование на пред-
приятии, является сложным процессом. Тем не менее, некоторые проблемы, 
возникающие при внедрении системы, достаточно хорошо изучены, форма-
лизованы и имеют эффективные методологии решения [6]. 

Таким образом, использование СППР в административном менеджменте 
на этапе обработки информации позволяет администрации быстро принимать 

V . , 2012 .



 

89 

управленческие решения, что позволяет выполнить оптимизацию функцио-
нирования менеджмента организации, тем самым повысив ее конкурентоспо-
собность. 
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КАЧЕСТВО ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ КАК ЭЛЕМЕНТ 

СФЕРЫ ГОСТЕПРИИМСТВА 
 

Тихонова Н.И., к.т.н., доцент кафедры менеджмента 
Национальная академия природоохранного и курортного строительства 

(г. Симферополь) 
 

В течение последних лет в Украине наблюдается интенсивное развитие 
гостиничного бизнеса. В крупные города приходят международные компа-
нии сферы гостеприимства, растет число маленьких частных отелей, рекон-
струируются старые советские гостиницы. Однако, количественный рост 
гостиниц далеко не всегда сопровождается одновременным повышением ка-
чества обслуживания гостей и до настоящего времени отечественные гости-
ницы существенно проигрывают в качестве обслуживания своим зарубеж-
ным конкурентам. Такая разница в обслуживании стремительно усиливается 
по мере удаления от основных туристских центров. Далеко не во всех горо-
дах Украины и Крыма есть гостиниц, которые могут предложить высокий 
уровень комфорта. В связи с этим, проблема качества гостиничного обслу-
живания является актуальной. 

Данная тема является частью общей проблемы эффективного функцио-
нирования гостиничного хозяйства всей Украины. Немаловажным аспектом 
её решения является устранение низкого качества обслуживания, тенденции 
которого обуславливают многочисленные негативные явления в гостиничной 
сфере. 
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Существующая модель обеспечения качества услуг определяет качество 
услуги как совокупность характеристик услуги, определяющих её способ-
ность удовлетворять установленные или предполагаемые потребности потре-
бителя. Однако, существует ещё несколько типов качества услуг. Так, пер-
вый тип качества понимается как комплекс свойств и особенностей услуги, 
которые вызывают удовлетворение потребителя, и как отсутствие недостат-
ков, усиливающее чувство удовлетворения у гостя. Этот тип качества увели-
чивает издержки. Второй тип качества рассматривается как техническое ка-
чество – это то, с чем остался гость после взаимодействия с персоналом оте-
ля. Третий тип –  функциональное качество – это сам процесс предоставле-
ния гостиничных услуг, во время которого потребители проходят множество 
этапов в их взаимодействии с персоналом отеля. Функциональное качество 
может улучшить впечатление гостя от номера или услуги, которые не вполне 
оправдали его ожидания. Четвертый тип качества – общественное (эстетиче-
ское) качество. Это качество убеждения, которое не может быть оценено по-
требителем перед покупкой, и часто его невозможно оценить и после приоб-
ретения услуги. Этот тип качества зависит от знаний и навыков персонала. 

Кроме этого, выделяют ряд критериев качества гостиничных услуг. Ос-
новные  критерии следующие: компетентность, надежность, отзывчивость, 
доступность, понимание, коммуникация, доверие, безопасность, обходитель-
ность и осязаемость. 

Таким образом, ключевым фактором, формирующим понятие качества, 
является наиболее полное удовлетворение потребностей гостей с различны-
ми запросами и своим пониманием комфорта как такового. 

В настоящее время в высокоразрядных гостиницах широко используется 
пятиступенчатая модель качества обслуживания гостей, которая обеспечива-
ет надлежащее понимание предоставления качественного обслуживания в 
сфере гостеприимства. Исследуя её, можно добиться понимания и решения 
потенциальных проблем, возникающих при организации обслуживания в 
гостиницах. 

 
СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ В Г. ЯЛТА 

 
Тренёва А.Д., ст. гр. МЕН-101, 

научный руководитель: Тимченко З.В., к.геогр.н, доц. кафедры менеджмента 
Национальная академия природоохранного и курортного строительства 

(г. Симферополь) 
 

Приведены результаты систематизации событийных мероприятий в го-
роде Ялте, намеченных на 2012 год. Систематизация проведена по видам со-
бытийного туризма и по месяцам года. 

Событийный туризм - вид туризма, поездки при котором приурочены к 
каким-либо событиям. События могут относиться к сфере культуры, спорта, 
бизнеса и т. д. Это могут быть олимпиады, рок-фестивали, карнавалы и т.п.  
Главная особенность событийного туризма - множество ярких неповторимых 
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моментов. Ялта – уникальный культурный, исторический, а самое главное - 
событийный центр Крыма. Каждый турист, отправляющийся на отдых в Ял-
ту, становится свидетелем, а иногда даже участником того или иного нацио-
нального, культурного или спортивного события.  

Событийный туризм - сравнительно молодое и чрезвычайно интересное 
направление в туризме. В работе [1] приведены виды событийного туризма,  
в т.ч. национальные фестивали и праздники, театрализованные шоу, фести-
вали кино и театра, гастрономические фестивали, фестивали и выставки цве-
тов, модные показы, аукционы, фестивали музыки и музыкальные конкурсы, 
спортивные события. 

Целью данной работы является  анализ событийного туризма в Ялте в 
2012 году. Задачи исследования - изучение и систематизация событийных 
мероприятий  в Ялте. 

Методика исследования. Состоит в систематизации мероприятий собы-
тийного туризма, заявленных в г. Ялта на 2012г.  

По данным Министерства курортов и туризма АРК, на Ялту приходится 
16,3% всех событийных мероприятий Крыма. Это является одним из веду-
щих показателей (на первом месте Феодосия - 17,7%).   

За основу исследований были взяты данные об основных культурно-
зрелищных мероприятиях в г. Ялте на 2012 год. Всего планировалось 114 ме-
роприятий. Ялта является местом проведения многих региональных, все-
украинских и мировых событийных мероприятий. Среди них: 

чемпионат Украины по метаниям; 
кубок лиги чемпионов по мини-футболу среди подростков; 
чемпионат Украины по легкой атлетике среди СДЮШОР и ДЮСШ; 
кубок Украины и чемпионат Украины среди молодежи по многоборью; 
международный турнир "Кубок Черного моря по баскетболу "3х3"; 
межрегиональная выставка декоративно-прикладного искусства; 
международная эколого-краеведческая экспедиция; 
международный телекинофорум "Вместе"; 
этап чемпионата Европы по авторалли; 
чемпионат АР Крым по скалолазанию (болдеринг). 
Все мероприятия были систематизированы по времени проведению (да-

та/месяц) и распределены по основным четырем категориям:  
1) праздничные мероприятия; 
2) фестивали, конференции, ярмарки, семинары, форумы; 
3) спортивно-туристские мероприятия; 
4) разное. 
Результаты проведённой систематизации представлены в табл. 1. 
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Таблица 1. 
Систематизация данных по видам событийных мероприятий 

Месяц 
Всего 

Празднич-
ные 

Фестиваль-
ные 

Спортивные Разное 

шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % 

Январь 8 7,01 2 9,09 1 2,7 1 3,03 4 18,18

Февраль 6 5,26 1 4,54 0 0 1 3,03 4 18,18

Март 13 11,4 4 18,18 4 10,81 3 9,09 2 9,09

Апрель 9 7,89 0 0 3 8,1 2 6,06 4 18,18

Май 13 11,4 1 4,54 4 10,81 6 18,18 2 9,09

Июнь 35 30,7 12 54,54 12 32,43 7 21,21 4 18,18

Июль 5 4,38 0 0 4 10,81 1 3,03 0 0 

Август 8 7,01 0 0 3 8,1 3 9,09 2 9,09

Сентябрь 10 8,77 0 0 4 10,81 6 18,18 0 0 

Октябрь 3 2,63 0 0 1 2,7 2 6,06 0 0 

Ноябрь 2 1,75 0 0 1 2,7 1 3,03 0 0 

Декабрь 2 1,75 2 9,09 0 0 0 0 0 0 

Всего 114 100 22 100 37 100 33 100 22 100 

 
На рис. 1 приведено изменение количества событий по месяцам. 
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Рис. 1. Изменение процента событийных мероприятий по месяцам года 

 
Из рис. 1 видно, что наибольшее количество мероприятий приходится на 

май (11,4%) и июнь (30,7% от общего количества). Наименьшее количество 
мероприятий  организовывается в октябре – декабре, что связано со сниже-
нием потока туристов в межсезонье. 
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Выводы: 
1. Ялта – является центром событийных мероприятий. Наибольшее ко-

личество мероприятий приходится на май и июнь. 
2.  Наибольшую роль играют фестивальные и спортивные мероприятия. 

Недостаточна роль праздничных мероприятий. 
3. Необходимо развивать событийного туризма в весенний, осенний и 

зимний период путём организации событийных мероприятий. 
 
Литература: 
1. Бабкин А. В. Специальные виды туризма / А. В. Бабкин. — Ростов-на-

Дону : Феникс, 2008. — 252 с. 
2. План основных культурно-зрелищных мероприятий в г. Ялта на 2012 

год. 
 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ УКРАИНСКОГО СТРАХОВОГО 
РЫНКА В МИРОВОМ СТРАХОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
Туманова Е.А., к.э.н., доцент кафедры финансы и кредит, 

Соколов И.В., магистр, гр. ФИК-531, 
Национальная академия природоохранного и курортного строительства 

(г. Симферополь) 
 

Рынок страхования характеризуется интеграционными процессами, ко-
торые являются следствием либерализации торговли страховыми услугами, 
укрупнения и растущей капитализации страховых компаний, устранения ба-
рьеров для иностранных страховщиков и повышения их концентрации, тем-
пов роста отдельных видов страхования, улучшения качества традиционных 
услуг, внедрения новых страховых продуктов. Такие тенденции усиливают 
конкуренцию и сопровождаются экспансией и поглощениям страхового биз-
неса в странах с переходной экономикой.  

Мировой рынок страховых услуг определяется как обусловленное инте-
грационными процессами институциональное образование в глобальной кон-
курентной среде, где осуществляется деятельность страховщиков разного 
уровня и их клиентов по поводу процессов купли-продажи страховых услуг. 
Тенденции развития мирового рынка страховых услуг заключаются в его 
глобализации, в образовании ТНК страхового рынка, а также крупных транс-
национальных финансовых групп, интегрирующих страховой, банковский и 
промышленный капитал.  

Одновременно на пути интеграции страхового рынка Украины суще-
ствуют препятствия, связанные с политической нестабильностью в стране, 
слабыми внешнеэкономическими связями Украины в сфере страхования с 
другими странами, неразвитостью национальной страховой инфраструктуры, 
недостаточным уровнем и потенциалом развития страхования за пределами 
страны, низкими показателями конкурентоспособности украинских страхо-
вых компаний.   
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Мировой рынок страховых услуг характеризуется устойчивым ростом, 
изменением географической структуры, различной динамикой развития. Ем-
кость мирового рынка страховых услуг выражается по объему полученных 
страховых премий, которые в 2011 г. составили 3723,4 млрд. долл. США. По 
сравнению с 2000 г. они выросли на 52,4%. До 2000 г. лидером мирового 
рынка была группа стран Северной Америки 37,2%, в 2011 г. на первое место 
по объемам страховых премий вышли страны Европы 39,9%, а доля стран 
Северной Америки в 2011 г. составила 33,8%; Азии 21,5%; Латинской Аме-
рики и Карибского бассейна 1,9%; Австралии и Океании 1,6%; Африки 1,3%. 
Доля Украины в структуре страхового рынка является очень незначительной 
– 0,073%. Характерной чертой мирового рынка страхования является превы-
шение доли видов страхования жизни, около 60%, по сравнению с другими 
видами страхования, доля которых составляет около 40%.  

Особенностями страхового рынка Украины является его небольшая доля 
в составе мирового рынка, определенный уровень монополизации отдельных 
видов страхования. В отличие от рынков других стран, он характеризуется 
высокими темпами роста количества страховщиков, но большинство из них 
имеют незначительный объем активов, поэтому вынуждены значительный 
удельный вес своих обязательств передавать в перестрахование страховым 
организациям других стран. Для украинского страхового рынка характерно 
низкая степень защищенности по основным рискам, что объясняется его низ-
ким уровнем развития. Рынок страховых услуг Украины находится в услови-
ях постепенного интегрирования в мировой. Важнейшим признаком его 
функционирования является накопление финансового капитала.  

На недостаточный уровень развития украинского страхового рынка даже 
среди постсоветских республик указывают результаты анализа страхования 
стран Восточной Европы, в состав которых входит Украина. Об этом свиде-
тельствует тот факт, что в 2011 г. страховые рынки только двух стран - Рос-
сии и Польши в страховом рынке стран Восточной Европы составляли 
77,7%. В то же время доля Украине равнялась лишь 6,36%. Уровень страхо-
вой премии на душу населения в Украине составлял лишь 59,6 долл., в то 
время как в Японии - 3589,6 долл., Нидерландах 3681,2 долл., США - 3923,7 
долл., Швейцарии - 5561,9 долл., Великобритании - 6466,7 долл.  

Незрелость украинского страхового рынка подтверждается слабостью 
инвестиционного климата и общих условий экономической деятельности. 
Система воздействия на страховой рынок со стороны государства в Украине 
является недостаточно устойчивой, что вызвано не только внутренними фак-
торами его развития, но является прямым следствием макроэкономических 
процессов, которые наблюдались в экономике страны. 

В то же время следует учитывать, что рынок страховых услуг выступает 
в качестве важного стабилизирующего фактора экономики, в будущем на не-
го будет возложена существенная роль в пенсионной реформе Украине. Ана-
лиз тенденций и противоречий экономической глобализации требует взве-
шенных подходов к обеспечению интеграции Украины в мировой рынок 
страховых услуг.  Для Украины является важным выбор приоритетных 
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направлений участия в международной экономической интеграции. Глобаль-
ная интеграция страховых рынков способствует функционированию видов 
экономической деятельности, которые связаны с международным взаимодей-
ствием. Либерализация условий доступа на страховой рынок обеспечивает 
высокий уровень конкуренции страховых компаний.  

Отметим, что на украинском страховом рынке на 01.01.2012г. действо-
вали около 450 страховых организаций, в т.ч. страховые компании с участи-
ем иностранного капитала из 30 стран. Количество таких компаний по срав-
нению с 2011 годом увеличилось с 66 до 81 и составило 18% всех страхов-
щиков страны, обусловило значительную концентрацию иностранного капи-
тала на украинском рынке страховых услуг. В 2011 году общий объем ино-
странных инвестиций в страховой рынок Украины составлял около 336 млн. 
долл., что соответствует 34,3% объема уставного капитала страховщиков 
Украины. Таким образом, иностранные страховые организации нашли сред-
ство адаптации собственных принципов страхования к особенностям украин-
ского рынка. 

Анализ интеграционных процессов на страховом рынке Украины позво-
ляет сделать вывод о недостаточной степени его развития и о необходимости 
дальнейшей либерализации, призванной содействовать интеграции в мировое 
страховое хозяйство.  

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ 

ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ 
 

Туманова Е.А., к.э.н., доцент кафедры финансы и кредит, 
Солод И.Н., магистр, гр ФИК-531 

Национальная академия природоохранного и курортного строительства 
(г. Симферополь)  

 
На каждом конкретном этапе развития общества роль страхования и 

страхового рынка определяется, прежде всего, задачами по обеспечению не-
прерывности и стабильности общественного воспроизводства, различных ви-
дов хозяйственной деятельности, поддержанию уровня жизни, доходов эко-
номических субъектов при наступлении определенных событий - страховых 
случаев. Вместе с тем степень реализации данной роли во многом определя-
ется финансовой устойчивостью самих страховых компаний. 

Выбор теоретических подходов к управлению финансовой устойчиво-
стью страховых компаний имеет важное теоретическое и практическое зна-
чение, поскольку он оказывает непосредственное воздействие на результа-
тивность такого управления. Финансовая устойчивость организации может 
быть описана посредством комплекса показателей, что предполагает воз-
можность формулирования заданных требований в виде набора параметров, 
которым должна удовлетворять организация, чтобы быть финансово устой-
чивой. В данной связи традиционные подходы к управлению финансовой 
устойчивостью организации строятся на базе проведения:  
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коэффициентного анализа путем разработки отдельных коэффициентов 
и выявления связи между ними с целью отбора определенного комплекса 
критериальных показателей финансовой устойчивости организации;  

финансово-статистического анализа, в ходе которого аналитические ко-
эффициенты финансовой устойчивости сравниваются с нормативными;  

рейтингового анализа, предполагающего присвоение частным показате-
лям определенного количества баллов в зависимости от граничных значений 
и получение посредством суммирования комплексного показателя финансо-
вой устойчивости организации;  

конструирования агрегированных интегральных показателей финансо-
вой устойчивости организации, основывающихся на взаимосвязи частных 
показателей;  

разработки дискриминантных моделей, строящихся с помощью обосно-
вания ряда показателей в целях определения вероятности банкротства.  

С точки зрения современной финансовой теории, преломляющей через 
собственную идеологию положения стратегического менеджмента, управле-
ние финансовой устойчивостью страховой организации строится на основе: 
а) спецификации целей деятельности страховой организации с учетом под-
чинения деятельности по управлению финансовой устойчивостью стратеги-
ческой цели; б) выбора соответствующего основной стратегической цели 
вектора подцелей, включающих целевые установки по управлению финансо-
вой устойчивостью страховой организации; в) подкрепления целевых уста-
новок на втором целевом уровне (уровне подцелей) количественными инди-
каторами; г) идентификации факторов, определяющих финансовую устойчи-
вость страховой организации, с выявлением их взаимосвязи и приоритетно-
сти; д) выбора количественных показателей, характеризующих факторы фи-
нансовой устойчивости страховой организации; е) управления факторами 
финансовой устойчивости страховой организации с использованием инстру-
ментария стратегического менеджмента.  

Таким образом, главными элементами научно обоснованного подхода к 
управлению финансовой устойчивостью страховой организации являются:  

постановка стратегических целей и подцелей (в числе последних - обес-
печение финансовой устойчивости страховой организации) с учетом анализа 
внешней и внутренней среды (разработка альтернатив и окончательный вы-
бор); 

формулирование индикаторов, агрегирующих комплекс конкретных за-
дач по управлению финансовой устойчивостью страховой организации;  

определение факторов финансовой устойчивости страховой организации 
и установление их иерархии;  

выбор показателей, характеризующих факторы финансовой устойчиво-
сти страховой организации;  

практическая деятельность по достижению поставленных целей, оценка 
результатов, их контроль и корректировка.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В УКРАИНЕ 

 
Усков И.В., к.э.н., доцент кафедры финансы и кредит 

Суркова А.В., магистр, гр. ФИК-531 
Национальная академия природоохранного и курортного строительства 

(г. Симферополь) 
 

Одним из наиболее важных механизмов, позволяющих государству 
осуществлять экономическое и социальное регулирование, является финан-
совая система общества, главное звено которой – бюджетная система. Имен-
но посредством финансовой системы государство образует централизован-
ные и воздействует на формирование децентрализованных фондов денежных 
средств, обеспечивая возможность выполнения возложенных на государ-
ственные органы функций. Бюджетная система представляет собой цен-
тральное звено финансовой системы страны. С момента, когда государство 
начинает регулярно составлять бюджет, финансы приобретают всеобщий ха-
рактер. На основании проанализированных работ ученых [1-3] установлено, 
что теоретическим основам межбюджетных отношений не уделяется доста-
точного  внимания. Это обусловило выбор данной темы. 

Построение эффективной системы межбюджетных отношений в Укра-
ине невозможно без исследования её организационной структуры. Изучение 
и анализ организации межбюджетных отношений даёт возможность выявить 
основные модели, принципы, подходы, методы и инструменты, лежащие в 
основе организации этих отношений: их взаимосвязь, практическое предна-
значение, уровень воздействия на социальное и экономическое развитие ре-
гионов. 

Обобщить взгляды ученых на понимание сущности межбюджетных от-
ношений и предложить собственное понимание системы межбюджетных от-
ношений в современных условиях развития экономики Украины. 

Межбюджетные отношения по определению В.Опарина, В.Малька и 
С.Кондратюка, является "внутренними бюджетными потоками, которые от-
ражают перераспределение доходов и расходов местных бюджетов" [1, с.15].  

С точки зрения К. Лайкама, межбюджетные отношения - это разделение 
и правовое закрепление между дифференцированными уровнями ответствен-
ности за выполнение отдельных социальных и экономических функций, а так 
же определение величины расходов, обеспечивающих выполнение полномо-
чий, закрепленных за каждым уровнем бюджетной системы, установление и 
правовое закрепление источников доходов бюджетов всех уровней [1, с. 16]. 

Для реализации финансовой политики в сфере межбюджетных отноше-
ний, успешного ее воплощения в жизнь используется механизм, представля-
ющий собой совокупность способов организации межбюджетных отноше-
ний, которые используются для обеспечения благоприятных условий эконо-
мического и социального развития. 
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Выделяют две основные модели: централизованная и децентрализован-
ная. В Украине было принято децентрализованную модель межбюджетных 
отношений в связи с чем существенно повысился удельный вес местных 
бюджетов в общей массе государственных расходов. Важным аспектом фор-
мирования межбюджетных отношений в Украине есть задекларированный в 
Бюджетном Кодексе принцип субсидиарности, направленный на обеспечение 
интересов индивида и такого, что предусматривает приоритетность прав 
мелкой и приближенной к нему (индивида) сообщества [2, с. 39]. 

Межбюджетные отношения согласно этому принципу должны строиться 
на партнерских началах и взаимоответственных основах с обязательным 
условием распределения всех полномочий между различными уровнями вла-
сти. Построение эффективного механизма межбюджетных отношений не-
возможна без оценки и подбора эффективных методов, под которыми следу-
ет понимать способы влияния этих отношений на социально-экономическое 
положение в регионе. 

Важной составляющей бюджетной политики является осуществление 
сбалансированных межбюджетных отношений. Если структура доходов и 
расходов консолидированного бюджета определяет отраслевые ориентиры и 
приоритеты бюджетной политики, отношения между центральным и мест-
ными бюджетами является одним из основных рычагов региональной поли-
тики [3, с. 65]. 

В связи со значительными диспропорциями в географическом располо-
жении производственных сил в Украине, наличием депрессивных регионов с 
устаревшими отраслями (угольная промышленность) или такими, которые 
пережили существенный спад объемов производства (легкая промышлен-
ность), важность взвешенной региональной политики не вызывает сомнений. 

В процессе проведения исследования определена сущность межбюджет-
ных отношений, установлены основные проблемы по функционированию си-
стемы межбюджетных отношений. Определены эффективные модели по-
строения системы межбюджетных отношений исходя из зарубежного опыта. 
Собственная система межбюджетных отношений в Украине в условиях ста-
новления самостоятельной бюджетной системы, построенной на принципах 
децентрализма, формируется не всегда последовательно и рационально, чем 
вызывает дискуссии по поводу ее совершенствования на всех уровнях вла-
сти.  
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ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ІНСТРУМЕНТИ 
СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 
Царенко Н.В., к.е.н., доц. кафедри менеджменту, 

Лапшина М.П. магістр 
Національна академія природоохоронного та курортного будівництва 

(м. Сімферополь) 
 
Глобалізація економіки, що виражається в посиленні взаємозв'язків, вза-

ємодій і взаємозалежності економік різних країн світу, різкому збільшенні 
масштабів і темпів переміщення капіталів, випереджаючому зростанні між-
народної торгівлі порівняно зі зростанням ВВП, виникненням працюючих у 
реальному масштабі часу світових фінансових ринків приводить до пере-
осмислення понять і інструментів стратегічного управління на рівні підпри-
ємства та актуалізації досліджень у цій області. 

Аналіз наукових робіт свідчить, що особливості управління діяльністю 
підприємства в умовах глобалізації досліджувалась багатьма вченими. Але 
деякі питання характеризуються  наявністю протилежних поглядів стосовно 
їхнього рішення, а саме вибір стратегії розвитку, методів та інструментів 
стратегічного управління підприємством за вимогами світової та національ-
ної економіки. 

На сьогоднішній день поняття "інструменти управління", "інструменти 
менеджменту" не мають загальноприйнятого визначення. Найчастіше під ін-
струментами управління розуміють набір конкретних методів і прийомів, які 
застосовуються при зборі, обробці і аналізі інформації і при виробленні 
управлінських рішень, ґрунтованих на цій інформації [1]. 

До інструментів стратегічного управління відносять: 
планування (оперативне, тактичне і стратегічне), структуризацію (орга-

нізаційну і фінансову), маркетинг (формування ринкового потенціалу), які 
прямо пов’язують з таким інструментом управління як бюджетування [2]; 

економічні, адміністративні, соціально-психологічні та виховні інстру-
менти[3]; 

контроллінг [4]; 
стратегічне планування, місію і бачення та бенчмаркінг [5]. 
Враховуючи погляди різних вчених щодо сутності терміну "інструмент 

управління" можна стверджувати, що інструментами управління діяльністю 
промислового підприємства є сукупність методів, способів, прийомів, спря-
мованих на усі підрозділи підприємства, використання яких спрямовує, ефек-
тивно організовує функціонування усього підприємства, починаючи з бізнес-
ідеї та закінчуючи після продажною діяльністю та утилізацією продукції. 

Також не існує загальноприйнятого підходу до визначення інструментів 
стратегічного управління. До них відносять стратегічний план, директиви, 
організаційну структуру компанії, систему управлінської документації [6], 
стратегічний аналіз, стратегічне планування, організацію вибору і реалізації 
стратегії, стратегічний контроль [7]. 
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Враховуючи особливості управління підприємством в умовах глобаліза-
ції економіки сформовано набір інструментів стратегічного управління, а са-
ме: стратегічний аналіз, стратегічне планування, методи реалізації стратегії, 
методи мотивації, стратегічний контроль та бюджетування. 

Стратегічний аналіз дозволяє забезпечити науково-економічну обґрун-
тованість стратегічних рішень, визначити результативність використання 
трудових, виробничих і фінансових ресурсів, перевірити оптимальність 
управлінських рішень і тому подібне. Стратегічне планування, як інструмент 
включає процес встановлення цілей і формулювання стратегічних альтерна-
тив. Організація вибору та реалізації стратегії є також  необхідним інструме-
нтом управління. Для його використання на підприємстві має бути створений 
спеціальний механізм реалізації стратегій з правовим, організаційним, кадро-
вим, інформаційним, технічним і методичним забезпеченням, який повинен 
органічно вписуватися в загальну структуру управління підприємством. 
Стратегічний контроль як інструмент стратегічного управління має бути 
спрямованим на своєчасне виявлення збоїв і помилок, а також сприяти виро-
бленню і здійсненню коригуючих заходів для забезпечення досягнення пос-
тавленої мети. Використання методів мотивації як інструменту стратегічного 
управління пояснюється тим, що глобалізація економіки сприяє змінам в 
процесі труда. Тому виникає необхідність у використанні підходів та методів 
підвищення взаємодії, управління персоналом і  його мотивації. Бюджету-
вання потрібно розглядати в якості інструменту, який дозволить на кожному 
етапі стратегічного управління визначати пріоритети платежів; відстежувати 
і контролювати фінансові результати діяльності підприємства в цілому і по 
окремих центрах фінансової відповідальності; планувати рух грошових кош-
тів; планувати доходи і витрати.  

В якості основного аналітичного та математичного інструментарію про-
понується використовувати сітьове моделювання, яке забезпечує взаємозв'я-
зок і послідовність робіт; враховує обмеження і перешкоди, визначає "вузькі" 
місця і дає можливість застосовувати методи оптимізації. У порівнянні з ін-
шими методами оптимізації, сітьове моделювання дозволяє вирішувати за-
вдання зі значно великим числом змінних і обмежень, що є однією з основ-
них умов при виборі аналітико-математичного інструментарію при стратегі-
чному управлінні діяльністю підприємства в умовах глобалізації економіки.  

Саме сітьове моделювання, на основі аналізу ситуації яка склалася, до-
зволить розробити комплексну програму розвитку промислового підприємс-
тва в умовах глобалізації, системно відобразити і оптимізувати послідовність 
і взаємозалежність робіт, дій або заходів, що забезпечують своєчасне і пла-
номірне досягнення кінцевої цілі.  
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ОСОБЛИВОСТІ ЯКІСНОГО АНАЛІЗУ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Цвігун Т.В., аспірант 

Хмельницький національний університет 
(м. Хмельницький) 

 
Для здійснення ефективного управління ризиками на підприємстві необ-

хідно розробляти та обґрунтовувати етапи, які формуватимуть процес запобі-
гання, зменшення впливу ризиків на діяльність підприємства, тобто процес 
управління ризиками. Аналіз літературних джерел [1–7] дозволяє зробити 
висновок, що одним з основних етапів процесу управління ризиками є ком-
плексний аналіз ризиків, який включає якісний аналіз та кількісну оцінку.  

Якісний аналіз ризиків полягає у виявленні зовнішніх і внутрішніх фак-
торів ризику та здійсненні ідентифікації всіх можливих ризиків, пов’язаних з 
діяльністю підприємства. Першочерговим завданням якісного аналізу є скла-
дання переліку ризиків діяльності підприємства. Комплексна класифікація 
ризиків, сформована автором [8, с. 390-391], виділяє основні види ризиків, 
які впливають на діяльність підприємств. Знаючи з якими видами ризиків 
може стикнутися підприємство, доцільно виділити основні фактори ризику. 

Так, фактори виникнення ризиків поділяють на внутрішні та зовнішні. 
До зовнішніх факторів належать:  

економічні (зміни в світі, країні, регіоні, галузі; міжнародні економічні 
зв’язки і торгівля; економічна криза; інфляційно-дефляційні процеси; поява 
нових сильних конкурентів на ринку тощо);  

політичні (нестабільність політичної ситуації; корупція в державних ор-
ганах; неефективна економічна політика уряду тощо);  

законодавчі (недосконалість законодавства; відсутність нормативно-
правової бази ризикової діяльності; нестабільність податкового законодавст-
ва); 
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адміністративні (нестабільність діяльності державних органів; неправо-
мірні та (або) непередбачувані дії органів державної влади та органів місце-
вого самоврядування);  

соціально-демографічні (уповільнення темпів приросту населення; зни-
ження загального життєвого рівня; рівень зайнятості (безробіття); ставлення 
населення до підприємництва тощо);  

природо-екологічні (погіршення екологічної ситуації; забезпеченість си-
ровиною, паливно-енергетичними ресурсами; виникнення надзвичайних і 
аварійних ситуацій тощо); 

науково-технічні (науково-технічний прогрес, інноваційний розвиток). 
До внутрішніх ризикових факторів належать:  
виробничо-господарські (зниження намічених обсягів виробництва про-

дукції; фізичний і моральний знос устаткування, збої та поломки обладнання; 
нерегулярне проведення превентивних заходів (профілактики, заходів безпе-
ки); підвищений відсоток браку продукції; рівень продуктивності праці; ор-
ганізація праці; відсутність у керівників досвіду та знань по управлінню в 
ринкових умовах тощо); 

комерційні (відсутність реклами чи її неефективність; невдалий вибір 
ринків збуту продукції; зменшення обсягів реалізації внаслідок зниження по-
питу або витіснення даного товару конкуруючими товарами; втрата чи погі-
ршення якості товару під час зберігання та (або) транспортування; коливання 
цін купівлі сировини, матеріалів, обладнання після укладання договору то-
що); 

ресурсні (якість управлінських, робітничих кадрів та спеціалістів; недо-
статній рівень заробітної плати; відтік комерційно важливої інформації; пе-
ребої в постачанні сировини, палива та електроенергії; нестабільність якості 
сировини, що постачається на підприємство; незатребуваність виготовленої 
продукції; неотримання (несвоєчасне отримання) оплати за реалізовану про-
дукцію; неможливість отримання кредитів; невиконання власних фінансових 
зобов’язань перед інвесторами, кредиторами; неможливість партнерів, пози-
чальників виконати свої фінансові зобов’язання перед підприємством тощо). 

Для передбачення та запобігання впливу ризикових факторів на діяль-
ність підприємства можна використовувати такі методи якісного аналізу: 

1) методи, які базуються на оцінці інформації, що є в розпорядженні пі-
дприємства, зокрема аналіз показників фінансово-господарської діяльності; 

2) методи збору нової інформації: спостереження за роботою підприємс-
тва; проведення анкетувань, опитувань, тестувань, купівля інформації тощо; 

3) методи моделювання діяльності підприємства, включаючи аналіз вар-
тості, оцінку зовнішніх та внутрішніх факторів (SWOT-аналіз). 

Застосування одного з перерахованих методів не дозволить, на нашу ду-
мку, одержати повну, достовірну та своєчасну інформацію про всі ризики. Як 
правило, можливо лише виявити та охарактеризувати ті ризики, що вплива-
ють на окремі види діяльності. А для отримання загальної картини про вплив 
ризиків на підприємство, необхідно використовувати комплекс методів, що 
дозволить підтвердити або спростувати інформацію, отриману за результата-
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ми одного методу, порівнюючи з даними розрахунків за допомогою інших 
методів якісного аналізу ризиків. 

Потреба у виявленні суттєвих факторів ризику, можливість вибору оп-
тимального варіанту із сукупності альтернатив, підвищення ефективності 
процесу управління, зумовлює необхідність доповнення якісного аналізу кі-
лькісним, який покликаний визначити ступінь окремих ризиків і ризику дія-
льності підприємства в цілому. 

 
Література: 
1. Андреева Т. Є. Ризик у ринковій економіці: навч. посіб. / Т. С. Андре-

ева, Т. Е. Петровська. — X. : "Бурун и К", 2005. — 128 с. 
2. Боди З. Финансы : учеб. пособие / З. Боди, Р. Мертон. — М. : Виль-

ямс, 2000. — 592 с. 
3. Борисова Т. М. Теоретичні аспекти управління ризиком на 

підприємстві / Т. М. Борисова // Актуальні проблеми економіки. — 2005. — 
№ 7. — С. 116—121. 

4. Гончаров И. Грааль риск-менеджмента / И. Гончаров // Менеджмент и 
менеджер : ЧП "Компания" Менеджмент-XXI". — 2005. — № 7–8. — С. 4—8. 

5. Карпенко М. Риск как норма жизни / М. Карпенко // Компаньон: ЗАО 
"Издательский дом "Максимум". — 2006. — № 12. — С. 36—38. 

6. Лук’янова В. В. Економічний ризик : навч. посіб. / В. В. Лук’янова, 
Т. В. Головач. — К. : Академвидав, 2007. — 262 с. 

7. Старостіна А. О. Ризик-менеджмент: Теорія та практика : навч. посіб. / 
А. О. Старостіна, В. А. Кравченко. — К. : Кондор, 2009. — 200 с. 

8. Цвігун Т. В. Класифікація ризиків підприємства / Т. В. Цвігун // Еко-
номічні науки. Серія "Облік і фінанси". Збірник наукових праць. Луцький на-
ціональний технічний університет. Випуск 8 (29). — Ч. 4. — Луцьк, 2011. — 
С. 385—393. 

 
КАДРОВЫЕ РИСКИ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ СОТРУДНИКОВ 

 
Цветкова И.И., к.э.н., доцент кафедры менеджмента 

Национальная академия природоохранного и курортного строительства  
(г. Симферополь) 

 
Плохо подготовленная процедура увольнения сотрудника – серьезный 

фактор риска. Основными рисками, связанным с увольнением сотрудников, 
являются: 

1. Вероятность утечки информации и разглашения коммерческой тайны. 
2. В связи с уходом работника временно "оголяется" участок работы, за 

который он отвечал.  
3. Если руководство не было заранее готово к увольнению сотрудника, 

возникает срочная необходимость в новом работнике, что требует дополни-
тельных временных и материальных затрат. В результате возникает высокий 
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риск того, что кандидаты на работу будут отбираться поспешно, без полно-
ценной надлежащей проверки.  

4. Новому сотруднику требуется определенное время на адаптацию к 
работе. В это время он особенно уязвим для влияния, и рискует по незнанию 
совершить ошибки, которые могут нанести ущерб предприятию. 

5. Высокий уровень текучести кадров наносит огромный вред имиджу 
предприятия. 

6. Если при увольнении не были соблюдены все предусмотренные дей-
ствующим трудовым законодательством формальности, и работник был уво-
лен с нарушением соответствующей процедуры, можно с уверенностью ска-
зать, что проблем с уволенным работником не избежать.  

7. Новый работник часто создает на предприятии ситуацию неопреде-
ленности, связанную с необходимостью изменить сложившийся стиль рабо-
ты, учитывая предыдущий опыт человека и его взгляды на решение постав-
ленных задач. 

8. Обращение работника в трудовую инспекцию, налоговую службу, 
иные проверяющие государственные органы. Любая проверка может выявить 
нарушения и повлечь штрафные и административные санкции [1]. 

Принимая во внимание вышеперечисленные проблемы, не стоит торо-
питься с увольнением сотрудника, эффективность которого заметно снизи-
лась. Причиной недостаточной отдачи и снижения его работоспособности 
может быть временный фактор: 

несоответствие условий и ожиданий; 
скрытое недовольство; 
недостаточная квалификация; 
туманные перспективы; 
отсутствие мотивации; 
личные проблемы. 
Если все-таки увольнение неизбежно, главная задача администрации 

при этом - не допустить негативного настроя, озлобленности и желания ото-
мстить. Политика поддержания лояльности у уходящих сотрудников мини-
мизирует те риски, которые может ожидать организация при увольнении 
персонала. 

Необходимо придерживаться следующих правил: 
обеспечивать прозрачность порядка, процедуры и причин увольнения 

сотрудников; 
быть честными по отношению к увольняемым (полный расчет, объясне-

ние причин и т. д.); 
сохранять чувство собственного достоинства увольняемого (например, 

не обвинять его в тех действиях, которые он не совершал); 
соблюдать дифференцированный подход (нельзя с почетом увольнять 

проворовавшегося сотрудника). 
Независимо от причин увольнения (за исключением случаев хищения, 

разглашения коммерческой тайны и т.п.) дополнительно, при наличии вре-
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менных и финансовых ресурсов у службы персонала, желательно предложить 
человеку помощь в трудоустройстве. Варианты могут быть разные: 

оформление работнику рекомендательного письма с указанием его 
сильных сторон, проектов, в которых он участвовал; 

рекомендация сотрудника партнерам или клиентам, если у руководителя 
есть информация об их вакансиях и высвобождаемый работник потенциально 
может им подойти; 

предоставление сотруднику, по его желанию, отпуска для активного по-
иска нового места или возможности посещать собеседования во время рабо-
чего дня по заранее оговоренному с начальником графику; 

заказ в кадровом агентстве услуги аутплейсмента или использование 
технологий аутплейсмента самостоятельно. 

Аутплейсмент – это содействие в трудоустройстве работников компа-
нии, подлежащих сокращению. Выбирая такой вариант помощи увольняе-
мым, организация демонстрирует свою социальную ответственность перед 
персоналом. Данная услуга включает: составление резюме, коррекцию само-
презентации на собеседованиях, ориентацию на рынке труда, психологиче-
скую поддержку, обучающие программы, направленные на развитие навыков 
правильного поиска работы. 

Аутплейсмент позволяет смягчить негатив от самого факта увольнения, 
проявить заботу о человеке и таким образом, кроме помощи в дальнейшем 
трудоустройстве, сохраняет позитивный имидж компании в глазах увольняе-
мых сотрудников. Позитивный имидж оказывает влияние и на тех, кто про-
должает работу в компании. 

Таким образом, грамотные действия администрации при увольнении 
своих работников позволят снизить кадровые риски и повысить безопасность 
предприятия. Забота компании о сотрудниках, не только работающих, но и 
увольняемых, поможет сохранить морально-психологический климат и 
ощущение стабильности у персонала. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ КАДРОВИХ 
РИЗИКІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 
Цветкова І.І., к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

Барабанщикова Т.І., магістр 
Національна академія природоохоронного та курортного будівництва 

(м. Сімферополь) 
 

Будь-яке підприємство є соціально-економічною системою, все, що від-
бувається усередині нього, будь-яким чином визначається функціонуванням  
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людей, починаючи від мети створення та завершуючи припиненням його іс-
нування.  

Як показує досвід, основний збиток підприємству наносять саме його 
власні співробітники. Ризик, що пов'язаний з невідповідністю якості та пове-
дінки персоналу та окремих працівників вимогам зовнішнього і внутрішньо-
го середовища підприємства, або кадровий ризик, є визначальною формою 
ризику на підприємстві та може бути визнаний самою першою і головною 
категорією організаційних ризиків. 

Значна кількість робіт присвячена теоретичним дослідженням проблем, 
пов'язаних з ризиком в управлінні персоналом. Це роботи вітчизняних і зару-
біжних авторів. Поняття кадрових ризиків в основному вживається в роботах 
фахівців з безпеки підприємства (Б.Г. Клейнер, І.І. Мазур, В.М. Ячменьова); 
в економічній літературі, як частина внутрішніх ризиків підприємства  
(В.Н. Вяткін, В.А. Гамза, Л.Н. Тепман); в кадровому менеджменті приділя-
ється увага питанням управління персоналом через призму ризик-
менеджменту (А.Г Бадалова [1], Г.К. Копєйкін [2], І.І Цветкова [3], А.Р. Ала-
вердов [4], А.С. Пеліх [5]). 

Є багато спеціальних методик, за допомогою яких можна перевірити 
кожного члена колективу і заздалегідь оцінити його. Вони досить ефективні, 
але, на нашу думку, вони вимагають деякого вдосконалення, тому що людсь-
ка свідомість розвивається, розвивається і навколо неї середовище і виника-
ють нові і більш складні ситуації, що відбуваються на підприємствах щодо 
кадрових питань. Саме тому ця тема є актуальною в наш час. 

Що стосується поняття "кадрові ризики", то можна стверджувати, що чі-
ткого визначення немає. Кадрові ризики розглядаються як ризики [1, 2, 5], як 
дія [3], міра [3] і втрати [4]. 

На нашу думку, найбільш повним є визначення: 
Кадрові ризики – це відхилення від намічених цілей або зниження очіку-

ваного ефекту від запланованого, яке відбувається в наслідок будь-якої дія чи 
бездіяльності члена колективу працівників підприємства, які об’єднанні у 
процесі виробництва. Цим визначенням і будемо користуватися протягом на-
писання кваліфікаційної роботи. 

При формуванні методики оцінювання кадрових ризиків ми взяли за ос-
нову класифікацію Є.М. Буланової [6], залишивши поділ ризиків на індивіду-
альні та організаційні, розширивши наповнення кожної категорії. 

Оцінювання кадрових ризиків - етап побудови об'єктивно-суб'єктивного 
методу, який полягає в тому, що треба визначити числові значення існуючих 
відхилень щодо характеристик персоналу. 

Існує безліч різних методів, за якими можна оцінити кадрові ризики різ-
них видів, але для того, щоб методика оцінювання кадрових ризиків була 
ефективна, вона повинна відповідати певним критеріям. 

Критерій оцінки персоналу - поріг, за яким стан показника буде задово-
льняти або не задовольняти встановленим (запланованим, нормованим) ви-
могам. Такі критерії можуть характеризувати як загальні моменти, рівнозна-
чні для всіх працівників організації, так і специфічні норми праці і поведінки 

V . , 2012 .



 

107 

для конкретного робочого місця чи конкретної посади: критерій концептуа-
льності, наявність механізму корекції (виправлення) помилок і спотворень 
інформації, розпізнавання інтелектуально-психологічних можливостей пра-
цівників з виявленням будь-яких факторів, що деформують ці можливості, 
зміст механізмів прогнозування змін функціональних можливостей людини і, 
зокрема, прогнозування його здібностей діяти успішно в ризикових ситуаці-
ях, критерій незалежної оцінки, стабільність-мінливість і спільність-
унікальність, соціальна прийнятність. 

Всім критеріям методів оцінки кадрових ризиків відповідає метод Мат-
вієнко Н.І. [7], який також враховує майже всі фактори, що впливають на ви-
никнення кадрових ризиків, і включає багато показників, за якими прово-
диться оцінка кадрових ризиків. 

За цим методом визначається: 
1) Ризик невідповідності чисельності виробничого персоналу. 
2) Ризик невідповідності чисельності адміністративного та невиробни-

чого персоналу. 
3) Ризик невідповідності кваліфікації робітників рівню складності робіт. 
4) Ризик невідповідності кваліфікації адміністративного персоналу. 
5) Ризик можливої втрати кваліфікаційних кадрів. 
6) Ризик невідповідності вікового складу персоналу. 
На цьому метод закінчується. Однак, одразу видно, що метод  

Матвієнко Н.І. враховує не всі види кадрового ризику. Їх залишається ще ба-
гато. Тому цей метод необхідно доповнювати іншими коефіцієнтами. Кожен 
з залишившихся видів кадрового ризику повинен бути оцінений.  

Деякі кадрові ризики не зміняться, але деякі будуть об’єднані та укруп-
нені для оцінки, або експертним методом у балах, або розраховані за форму-
лами та потім також переведені в шкалу. Усі методи оцінки будуть зведені у 
таблиці.  

Наприкінці методики буде виведений ваговий коефіцієнт за допомогою 
експертних оцінок, так як усі кадрові ризики не мають однакового значення. 
Буде проводитися узгодження експертних думок методом парних зрівнянь. 
Після цього буде ясно в якому виді буде інтегральний показник, який склада-
тиметься на основі всіх коефіцієнтів кадрового ризику.  

Тільки за допомогою додавання до метода Матвієнко Н.І. нових показ-
ників будуть враховані всі кадрові ризики, які можуть виникнути на підпри-
ємстві, та методика оцінювання кадрового ризику буде повною. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
ПІДПРИЄМСТВ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ 

 
Череп О. Г., к. е. н., доцент НФ 

Запорізький національний університет 
(м. Запоріжжя) 

 
За останні роки в економіці Запорізької області продовжуються процеси, 

які пов’язані з впровадженням інноваційних технологій у виробництво. Як 
правило, справи по технічному і технологічному оновленню на підприємст-
вах закінчуються раціоналізаторськими роботами при проведенні капіталь-
них ремонтів устаткування, обладнання. Вважаємо за доцільне визначити си-
льні і слабкі сторони розвитку інноваційного капіталу на підприємствах про-
мисловості Запорізького регіону за 2011 рік (табл.1). 

Разом з тим, у регіоні є значна інноваційна структура, яка здатна подола-
ти кризові явища на промислових підприємствах: наявність науково-
дослідних і конструкторських установ із високим професійним рівнем в де-
яких галузях; розвинута до певних меж інституційна система навчання пер-
соналу; наявність підприємств з високим рівнем та освіченим фаховим пер-
соналом; наявність достатньої кількості закладів вищої освіти для накопи-
чення інтелектуального потенціалу. 
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Таблиця 1 
Розвиток інноваційного капіталу в промисловості Запорізького регіону 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Наявність науково-дослідних та 
конструкторських установ з високим 
професійним рівнем у галузях. 
2. Розвинута інституційна система 
навчання персоналу 
3. Наявність деяких підприємств з 
високим рівнем та освіченим і фахо-
вим персоналом. 
4. Наявність достатньої кількості за-
кладів вищої освіти для накопичення 
інтелектуального потенціалу. 

1. Складна фінансова ситуація у академічних та 
дослідницьких закладах, які залишилися. 
2. Нездатність наукових інституцій конкурувати 
з світовою наукою. 
3. Слабка науково-технічна підготовка фахівців. 
4. Слабкі наукові контакти і мала спроможність 
освоєння європейських фондів. 
5. Ослаблені правові норми взаємодії науково –
дослідних установ з підприємницькою сферою. 
6. Не налагоджена система підвищення кваліфі-
кації. 

Сприятливі умови розвитку Погрози розвитку 

1. Економічне зростання на базових 
підприємствах. 
2. Наявність структурних змін з еле-
ментами децентралізації. 
3. Можливий розвиток фінансово –
кредитної системи та фондів іннова-
ційного розвитку. 
4. Створення технопарків і бізнес ін-
кубаторів. 

1. Відсутність дослідницьких і конструкторсь-
ких установ у головних галузях промисловості. 
2.  Відсутність сучасного технічного і наукового 
оснащення дослідницьких установ. 
3. Відсутність регіональної інноваційної полі-
тики в промисловості. 
4. Відсутність інституцій по вивченню і закріп-
ленню ліцензійно інноваційних технологій, їх 
трансферу. 
5. Продовження маргіналізації науки у міжна-
родній науковій мережі. 

 
ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ  
 

Черненко Н.Г., аспирант кафедры менеджмента 
Национальная академия природоохранного и курортного строительства 

(г. Симферополь) 
 

Большое количество действующих на предприятие факторов, имеют 
огромное влияние на его экономическую эффективность. Для ее оценки су-
ществует три подхода: подход, основанный на использовании одного показа-
теля как главного; подход, основанный на использовании системы показате-
лей, позволяющих отразить разносторонность и специфику деятельности 
предприятия; подход, основанный на использовании интегрального показа-
теля эффективности управления деятельностью предприятия.  

Представители первого подхода в качестве главного показателя предла-
гают разные варианты. Примерами таких показателей являются: прибыль, 
объем продаж, рентабельность, чистая продукция, себестоимость, стоимость 
бизнеса и т.д. Дж.К. Лафта в книге "Эффективность менеджмента организа-
ции", самым распространенным показателем эффективного управления 
определил максимизацию объема продаж, поскольку он отвечает разным 
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устремлениям: для потребителей означает повышение уровня удовлетворе-
ния их запросов, для руководства компании — повышение корпоративной 
доли рынка и престижа, для менеджеров и рабочих — увеличение количества 
должностей для служебного продвижения, рабочих мест и заработков. Дру-
гой модификацией показателя эффективности служит максимизация темпов 
роста ее реальных активов, то есть собственного капитала. Одними из основ-
ных показателей внутренней эффективности предприятия являются затраты и 
производительность труда. 

Маршал В. Мейер для оценки эффективности деятельности предприятия 
предлагает показатель рентабельности. "Процессно-ориентированный анализ 
рентабельности" (АВРА) оценивает эффективность предприятия, определяя 
через его деятельность и бизнес-процессы эффективность — как величину 
доходов, генерируемых этими бизнес-процессами, за вычетом расходов, не-
обходимых для их осуществления.  

Иллюстрацией второго подхода является методика Б.З. Мильнера и Но-
вичкова Н.В. В своих работах они для оценки эффективности процесса 
управления используют такие показатели, как количество произведенной 
предприятием конечной продукции или объем выработанной в процессе 
управления информации, приходящийся на одного работника, занятого в ап-
парате управления; относительные затраты на функционирование аппарата 
управления, соизмеренные с объемом или результатами производственной 
деятельности; удельный вес затрат на содержание аппарата управления в 
стоимости реализованной продукции, удельный вес управленческих работ-
ников в численности промышленно-производственного персонала, стоимость 
выполнения единицы объема отдельных видов работ; ширина диапазона из-
меняющихся условий, в которых предприятие может выполнять заданные 
функции; многообразие форм взаимодействия управленческих органов, но-
менклатура решаемых подразделениями задач, уровни централизации ответ-
ственности; своевременность выявления и решения управленческих проблем; 
безотказное (соответствующим поставленным целям) функционирование ап-
парата управления; уровень выполнения плановых заданий и соблюдение 
утвержденных нормативов, отсутствие отклонений при исполнении дирек-
тивных указаний, нарушений административно-правового и технологическо-
го регламента и т. п.  

В отличии от предыдущих авторов Осовские Г.В. и О.А. рассматривают 
показатели оценки эффективности управления сгруппированные в группы  
обобщенных и частных показателей. К общим  показателям отнесены следу-
ющие: рост объема производства продукции в стоимостном выражении; про-
изводство продукции на 1 грн. расходов; относительная экономия основных 
производственных фондов, нормативных средств, материальных расходов, 
фонда оплаты труда; себестоимость; рентабельность и прибыль. 

Частные показатели разделены на три группы: показатели эффективно-
сти труда; показатели повышения эффективности использования основных 
фондов, оборотных средств и капитальных вложений; показатели повышения 
эффективности использования материальных ресурсов. Группа показателей 
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эффективности труда включает следующие показатели: темпы роста произ-
водительности труда; доля увеличения производства продукции за счет по-
вышения производительности труда; экономия численности работников; 
снижение трудоемкости изделий. Вторая группа показателей включает  в се-
бя: фондоотдачу, производство продукции на 1 грн. среднегодовой величины 
нормированных оборотных средств, прирост оборотных средств относитель-
но прироста товарной продукции, отношение прироста прибыли к капиталь-
ным вложениям, которые его обусловили, удельные капитальные вложения 
на единицу новой производственной мощности на 1 грн. прироста продук-
ции, срок возмещения капитальных вложений. Группа показателей повыше-
ния эффективности использования материальных ресурсов включает следу-
ющие показатели: материальные затраты на 1 грн. товарной продукции, рас-
ходы важных материальных ресурсов в натуральном выражении на 1 грн. то-
варной продукции, отношение темпов прироста материальных затрат к тем-
пам прироста товарной продукции. Е.Н. Кнышова, в отличии от предыдущих 
авторов к вышеперечисленным группам добавляет еще одну — показатели 
экономической эффективности новой техники, которая включает в себя сле-
дующие показатели: рост производительности труда, относительное высво-
бождение численности работающих, относительная экономия фонда зара-
ботной платы, прирост прибыли (экономия от снижения себестоимости про-
дукции), относительная экономия материальных ресурсов. 

В целом можно отметить, что все рассмотренные варианты системы по-
казателей эффективности не являются закрытыми. Система показателей эф-
фективности дополняется другими характеристиками в зависимости от це-
лей, степени детализации и глубины анализа. 

 
НЕКОТОРЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Чернецова Г.М., к.э.н., доцент кафедры менеджмента 

Национальная академия природоохранного и курортного строительства 
(г. Симферополь) 

 
В условиях динамичности изменений в мировой экономике управление 

предприятиями должно находиться в состоянии непрерывного развития, ко-
торое невозможно без глубокой реорганизации. Научно обоснованное фор-
мирование системы управления – это актуальная задача адаптации субъектов 
хозяйствования к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды. В 
решении этой задачи важное место отводится организационному проектиро-
ванию. 

Организационное проектирование как процесс представляет собой упо-
рядочение организационно-структурных характеристик системы для дости-
жения или повышения их эффективности и адаптивности. В научной литера-
туре выделяют следующие этапы организационного проектирования: 

формулирование целей предприятия и стратегии их достижения; 
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системный анализ и структуризация объекта и субъекта управления, ко-
торый призван установить, насколько система управления рациональна с 
точки зрения установленных оценочных критериев; 

определение требований к структуре предприятия и структуре управле-
ния; 

разработка организационной структуры предприятия (числа и взаимо-
связей производственных подразделений, форм соединений, планировки 
подразделений и т. п.); 

построение  функциональной структуры системы управления; 
разработка организационной структуры управления; 
разработка положений о службах, должностных инструкций, разработка 

норм и нормативов; 
оценка эффективности организационных структур исходя из уровня реа-

лизации заданий, надежности и организованности системы управления, ско-
рости и оптимальности принимаемых решений. 

Организационная структура управления – это не только состав подраз-
делений и распределение между ними обязанностей, полномочий и ответ-
ственности, но и поведенческая система, в которой люди и коллективы всту-
пают в различные взаимоотношения для решения общих задач. Важными 
элементами структуры управления являются коммуникации. Такая много-
сторонность данного элемента системы управления требует системного под-
хода к формированию структур. Однако в практике менеджмента процесс  
организационного проектирования носит в основном эмпирический характер. 
При совершенствовании действующих структур руководители используют 
привычные схемы и интуицию, опираются на опыт, что приводит к механи-
ческому переносу старых организационных форм в новые условия. В резуль-
тате не обеспечивается приемлемое качество преобразований. 

В связи с этим, при организационном проектировании на первом этапе 
необходимо разрабатывать методологию управления, которая на концепту-
альном уровне обеспечит видение желаемого состояния системы управления 
конкретного предприятия в целом.  

Под методологией управления мы понимаем систему принципов и спо-
собов организации деятельности предприятия.  

Разработка методологии управления потребует от разработчиков соче-
тания научных методов, в частности системного подхода, с экспертно-
аналитической работой. Концептуальное проектирование системы управле-
ния на первом этапе обеспечит взаимосвязанное понимание целей, ориенти-
ров предприятия и средств и способов их достижения.  

Методология управления предприятием должна включать: 
1) концепцию управления данным предприятием – принципы, условия, 

приоритеты деятельности субъекта и объекта управления, ключевые факторы 
успеха; 

2) принципиальные структурные решения – принципы построения 
структуры системы управления и ее отдельных подсистем, типы управленче-
ского воздействия, уровень формализации; 
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3) базовые процедурно-технологические решения – процедуры поста-
новки общих и частных задач, процедуры выработки решений и выбора аль-
тернатив; 

4) базовые средства управления – методы, рычаги, инструменты управ-
ления; 

5) критерии оценки результативности и эффективности управления. 
В процессе дальнейшей разработки проекта будет осуществляться по-

следовательное сближение рациональной организационной структуры управ-
ления с ее эталонной моделью. 

 
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРОРТОВ 
 

Чугунова Т.Н. к.г.н., доцент кафедры менеджмента 
Национальная академия природоохранного и курортного строительства 

(г. Симферополь) 
 

Активное развитие курортно-рекреационной сферы, борьба владения 
вокруг приморскими территориями, а также неадекватная реакция органов 
управления заставляют обратить особое внимание на содержание функций 
управления в курортной сфере. 

Анализируя Закон Украины "О курортах", как основной нормативно-
законодательный документ в этой сфере, можно отметить следующее поло-
жения.  

Во-первых, в нем обозначены принципы государственной политики в 
сфере курортного дела, которые определяются Верховной Радой Украины, 
которые заключаются в законодательном обеспечении условий и порядка ор-
ганизации деятельности курортов; обеспечении доступности санаторно-
курортного лечения для всех граждан; учете спроса населения на конкретные 
виды санаторно-курортных услуг при разработке и утверждении государ-
ственных и местных программ развития курортов; в обеспечении экономного 
и рационального использования природных лечебных ресурсов и их охраны; 
в содействии реформированию санаторно-курортного комплекса Украины в 
высокорентабельную и конкурентоспособную отрасль экономики. 

Во-вторых, закон определяет органы государственной власти, осуществ-
ляющие управление в сфере деятельности курортов: Кабинет Министров 
Украины и специально уполномоченный центральный орган исполнительной 
власти по вопросам деятельности курортов, Совет министров Автономной 
Республики Крым, областные, Киевская и Севастопольская городские госу-
дарственные администрации, другие органы исполнительной власти и орга-
ны местного самоуправления. В законе также определены полномочия орга-
нов управления. Но если полномочия Кабинета Министров Украины и спе-
циально уполномоченного центрального органа государственной власти в 
сфере деятельности курортов обозначены достаточно полно, то полномочия 
Совета министров АРК, областных, Киевской и Севастопольской местных 
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государственных администраций не в полной мере обеспечивают решение 
всех проблем, направленных на реформирование санаторно-курортного ком-
плекса, сохранение и рациональное освоение курортно-рекреационных зе-
мель, организацию контроля и пр. К их компетенции относится реализация 
общегосударственных и местных программ освоения земель оздоровительно-
го и рекреационного назначения, генеральных планов (программ) развития 
курортов; осуществление контроля за рациональным использованием и охра-
ной природных лечебных ресурсов, природных территорий курортов, окру-
гов и зон санитарной охраны; утверждение режима округов и зон санитарной 
(горно-санитарной) охраны курортов местного значения; решение некоторых 
других вопросов в сфере деятельности курортов в соответствии с законами 
Украины.  

Большая часть определенных полномочий относится также к полномо-
чиям органов местного самоуправления в сфере деятельности курортов, а 
именно: утверждение местных программ развития минерально-сырьевой ба-
зы, рационального использования и охраны природных лечебных ресурсов; 
управление курортами местного значения согласно действующему законода-
тельству; согласование выдачи разрешений на пользование природными ле-
чебными ресурсами государственного значения; выдача разрешений на поль-
зование природными лечебными ресурсами местного значения; осуществле-
ние контроля за использованием природных лечебных ресурсов; внесение в 
соответствующие органы исполнительной власти ходатайств об объявлении 
природных территорий курортными; объявление природных территорий ку-
рортными территориями местного значения; решение других вопросов в 
сфере деятельности курортов согласно действующего законодательства. 

Однако, не все проблемы в развитии курортной сферы находят разреше-
ние в действующих нормативно-законодательных актах. Так, например, не 
обозначена процедура определения и резервирования курортных территорий; 
четко не регламентирована компетенция органов исполнительной власти и 
местного самоуправления по управлению курортными территориями местно-
го значения и расположенными в их пределах природными лечебными ре-
сурсами; взаимодействия органов местного самоуправления, которые по су-
ществу являются распорядителями земель и специально уполномоченным 
центральным органом исполнительной власти по вопросам деятельности ку-
рортов; не определен статус курортов государственного и местного значения 
и т.д. Кроме того, с момента принятия закона внесены изменения во многие 
законодательные акты, регулирующие природопользование, земельные от-
ношения, определяющие статус санаторно-курортных учреждений и эконо-
мическую деятельность субъектов предпринимательства и т. д. Соответ-
ственно должны быть внесены изменения в основной закон, определяющий 
правовые, организационные, экономические и социальные основы развития 
курортов Украины.  

Такая ситуация не в полной мере обеспечивает принципы системности и 
эффективности управления курортами,  требует  значительных изменений в 
системе управления курортами, урегулирования разногласий в нормативно-
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законодательных актах в сфере деятельности курортов и  природно-
ресурсных  кодеках и законах, осуществления целенаправленной государ-
ственной политики, направленной на дальнейшее развитие курортного дела в 
Украине. 

 
Литература: 
1. Закон Украины "О курортах" //ВВРУ  № 2026-III от 05.10.2000 г. 
 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ 
УСВІДОМЛЕННЯ СПЕЦИФІЧНИХ РИС ГАЛУЗІ 

 
Шевченко В.С. 

 
Будівельна галузь є однією з найважливіших галузей народного госпо-

дарства, від якої залежить ефективність функціонування всієї системи госпо-
дарювання в країні. Головною її відмінністю є велика кількість учасників 
процесу виробництва продукції, починаючи від проектних організацій і за-
кінчуючи підприємствами, які надають ремонтні послуги. При цьому слід 
враховувати, що з кожним днем змінюються технології будівництва, впрова-
джуються нові види будівельних та оздоблюваних матеріалів, що, в кінцево-
му результаті, призводить до поліпшення якості та зменшення строків вико-
нанні будівельних робіт. Використання інновацій надає позитивний вплив на 
функціонування не тільки окремих будівельних підприємств, та галузі в ці-
лому, цей фактор комплексно впливає на стан економіки країни. Підприємст-
ва будівельної галузі беруть участь в розширеному відтворенні основних фо-
ндів галузей народного господарства, вдосконаленні галузевої структури і 
розміщенні підприємств, залученні у виробництво знов відкритих природних 
ресурсів. В соціальному плані підприємства будівельної галузі створюють 
велику кількість робочих місць та базу для матеріального і культурного рівня 
життя населення країни.    

Економічний ефект від розвитку будівельної галузі полягає у мультиплі-
каційному ефекті коштів, вкладених у будівництво. Адже з розвитком будіве-
льної галузі будуть розвиватися: виробництво будівельних матеріалів і відпо-
відного обладнання, машинобудівна галузь, металургія і металообробка, наф-
то-хімія, виробництво скла, деревообробна промисловість, транспорт, енерге-
тика тощо. І, вочевидь, як ніяка інша галузь економіки, будівництво сприяє ро-
звитку підприємств малого бізнесу, особливо тих, які спеціалізуються на 
оздоблювальних і ремонтних роботах, на виробництві та встановленні вбудо-
ваних меблів і т. ін. Тобто виконують певні роботи і виробляють товари, що 
споживаються будівельними підприємствами та їх клієнтами. У зв’язку з тим, 
що відносини в будівельній галузі постійно змінюються та розвиваються, пе-
релік суб’єктів будівництва є мінливим. Будівництво носить сітьовий харак-
тер, обумовлений множинністю взаємозв'язків суб'єктів (проектних, комерцій-
них, технологічних, державних і т. п.).  
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Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що будівництво – 
це складний процес, котрий включає в себе багатьох учасників та виконавців. 
Велика кількість учасників будівництва, яка обумовлює складність кінцевого 
продукту – це одна з специфічних особливостей галузі. 

Специфіка будівельної галузі обумовлює специфічність товару та пос-
луг, котрі вона виробляє. Товар (послуга) – все, що може задовольнити нуж-
ду або потребу і пропонується ринку з метою залучення уваги, придбання, 
використання або вжитку. Це можуть бути фізичні об'єкти, особи, місця, ор-
ганізації, ідеї . 

Продукція будівництва не має однозначного визначення. Будівельна про-
дукція в системі маркетингу може розглядатися як товар за задумом його вміс-
ту (проект), товар в реальному виконанні (готовий об'єкт), товар у вигляді бу-
дівельних послуг підрядчика і, нарешті, товар у супроводі будівельної продук-
ції. У цьому полягає одна з принципових відмінностей будівельної продукції 
як товару в порівнянні зі всіма видами товарів масового або серійного вироб-
ництва, які з’являються на ринку у вигляді продукції або її супроводу в період 
експлуатації. Завдяки впровадженню новітніх технологій, інформації можна 
говорити про розвиток не тільки продукції, а і всієї будівельної галузі. Цей 
процес є  важливим для будь-якої галузі.  

Поняття "розвиток" можна визначити як зміну процесу або явища від 
простішого до складнішого. Існує багато визначень розвитку підприємства. 
Але для визначення поняття "розвиток" стосовно будівельної галузі можливо 
використовувати визначення розвитку щодо економіко-виробничої системи: 
розвиток представляє собою процес переходу системи у новий якісний стан за 
рахунок нагромадження кількісного потенціалу, зміни та ускладнення струк-
тури і складу, наслідком чого є зростання її здатності чинити опір впливу фак-
торів зовнішнього середовища та підвищення ефективності функціонування. 

Одним з важливіших факторів розвитку підприємства є інноваційна дія-
льність. Саме вона може дати підприємству підвищення та розвиток вироб-
ництва при досягненні довгострокових цілей. 

Розвиток ринкових відносин, приватизація державної власності, скоро-
чення об'ємів виробництва і конверсія істотно змінили механізм управління 
науково-технічним прогресом, вплинули на темпи і характер інноваційної ді-
яльності як основи економічного зростання, підвищення конкурентоспромо-
жності будівельних підприємств та організацій.  

Інноваційна діяльність у будівництві є найважливішим елементом підви-
щення ефективності виробництва в умовах ринку. Вона забезпечує постійне 
оновлення і поліпшення вживаних технологій і випуск будівельної продукції 
та виконання будівельно-монтажних робіт, реалізацію наукових досягнень та 
винаходів, є основною умовою подолання галузевої кризи і забезпечення еко-
номічного зростання. 

Слід зазначити, що інноваційна діяльність у будівництві позначена низ-
кою специфічних особливостей:  

інновації посідають особливе місце в будівельному виробництві, будучи 
базовим чинником економічної динаміки, сполучною ланкою між результата-
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ми наукових досліджень будівництва, що постійно оновлюється;  
інноваційний цикл (період від завершення дослідницького процесу до ре-

алізації у будівництві) відрізняється тривалістю (1-5 років) і високим ступенем 
ризику. 

Серед пріоритетних напрямів розвитку інноваційної діяльності будівель-
них підприємств є: розвиток науки і техніки – наукові дослідження в галузі 
будівництва; автоматизація методів розрахунку та проектування будівель; - 
дослідження у галузі будівельних матеріалів (само ущільнюючі високоміцні 
бетони, ефективні оздоблювальні матеріали, монолітний залізобетон з пласти-
фікаторами та іншими добавками); створення екологічно безпечного середо-
вища; створення енергоощадного житла; використання нових енергозберігаю-
чих технологій будівництва. 

До недавнього часу науково-технічна і інноваційна політика в будівницт-
ві зводилася, як правило, до наукової політики, за якої якій використовувалася 
"лінійна" модель інноваційного процесу. При такому підході вважалося, що 
інноваційний процес протікає лінійно і складається з наступних стадій: науко-
во-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, винаходи, нововведення і, 
нарешті, дифузія виробничих інновацій. В свою чергу інноваційна політика 
обмежувалася прискоренням просування інновацій по всіх стадіях життєвого 
циклу продукту. За лінійного підходу решта всіх елементів і чинників іннова-
ційної діяльності, (а саме: вплив ринку і економічної кон'юнктури; мотивації і 
можливості підприємців; стадії (етапи) життєвого циклу будівельної продук-
ції, тощо) фактично залишилися поза увагою дослідників. Еволюційні ж моде-
лі виробничих інновацій підкреслюють нелінійний характер інноваційного 
процесу (зміна напряму і темпів науково-технічного прогресу в процесі ство-
рення, розвитку і розповсюдження інновацій). Впровадження інновацій в буді-
вництво призведе до поліпшення якості кінцевого продукту, та скорочення 
строків виконання. 

Важливість інноваційної діяльності визначається переважно тим, що по-
стійний розвиток науки і техніки зумовлює швидке "старіння" методів, тех-
ніки та технології виробництва, продукції та її якісно-технічних характерис-
тик, і вони потребують повсякчасного удосконалення. Все це обумовлює по-
требу будівельної галузі України до впровадження інновацій. При цьому слід 
використовувати не лише технічні інновації, а ще велике значення для функ-
ціонування підприємства мають інновації в управлінні, зокрема, персоналом. 

Складність і різноманіття виробництва продукції будівельної галузі охо-
плює різні об'єкти – від однородинних житлових будинків до великих проми-
слових підприємств і інженерних споруд. Технологія будівельних робіт пос-
тійно удосконалюється, з’являються нові будівельні матеріали та технології 
що призводять до поліпшення та прискорення процесу будівництва та оздоб-
лювальних робіт. Все це обумовлює потребу в інноваційних змінах, впрова-
дження яких призведе до поліпшення економічного стану як окремих будіве-
льних підприємств, так і будівельної галузі України в цілому. 
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РАНЖИРОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ АЛЬЯНСА 
 

Шульженко Л.Е. ВНУ им. В. Даля 
(г. Луганск) 

 
Для достижения своих целей предприятия могут образовывать альянсы 

трех типов: имущественный альянс с передачей части активов в совместное 
использование; неимущественный альянс, соблюдение коммерческого инте-
реса; концентрический альянс.  

Поэтому, прежде чем приступить к формированию альянса, необходимо 
выполнить ранжирование типов альянса по степени удовлетворения критери-
ям достижения цели создания альянса. В нашем случае основной целью со-
здания альянса является экономический рост всех предприятий, вступающих 
в альянс. 

На рис. 1 показана иерархическая структура альянса, иллюстрирующая 
влияние типа альянса на результативность его работы. Как следует из рисун-
ка, для определения наиболее предпочтительного типа альянса необходимо 
учесть пять критериев эффективности его работы, влияющих на экономиче-
ский рост предприятий. Критерии достижения цели деятельности альянса 
имеют различные удельные веса в оценке эффективности деятельности аль-
янса (достижения цели предприятий). Причем, эти веса могут изменяться в 
зависимости от того, с точки зрения какого предприятия, вступающего в аль-
янс, они оцениваются. Поэтому перед выполнением процедуры ранжирова-
ния типов альянса необходимо выполнить ранжирование критериев дости-
жения цели альянса. Веса (приоритеты) критериев эффективности работы 
альянса определяются методом анализа иерархий. 

1. Перед тем как составлять матрицу парных сравнений, оценим кри-
терии достижения цели по 9-балльной шкале. В данном случае были получе-
ны такие оценки критериев: развитие производства — 8 баллов, расширение 
рынка сбыта — 7 баллов, рост прибыли — 9 баллов, устойчивость конъюнк-
туры рынка — 5 баллов и формирование социально-экономического статуса 
— 3 балла. 

В табл. 1 представлена матрица парных сравнений (МПС) для критериев 
достижения цели альянса. 

Таблица 1 

Критерий Матрица парных сравнений критериев 

Развитие производства 1 8/7 8/9 8/5 8/3 

Расширение рынка 7/8 1 7/9 3/2 5/7 

Рост прибыли 9/8 9/7 1 2 3 

Уст. конъюнктуры 5/8 2/3 1/2 1 5/3 

Формирование статуса 3/8 7/5 1/3 3/5 1 
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Первая строка и первый столбец МПС получены по алгоритму МАИ. 
Элементы других строк, расположенные справа от главной диагонали МПС, 
необходимо откорректировать с учетом расхождений мнений экспертов от-
носительно важности критериев достижения цели. Эти расхождения возни-
кают в связи с тем, что разные предприятия по-разному оценивают критерии 
достижения экономического роста своих предприятий, другими словами, на 
этапе формирования альянса каждое предприятие имеет свои приоритетные 
цели на пути к экономическому росту. 

Главное собственное число МПС, вычисленное с помощью встроенной 
функции eigenvals(*) системы Mathcad, равно 5,185. Это на 0,185 превышает 
порядок МПС (n=5) и вызвано небольшими отличиями во мнениях экспертов 
относительно важности используемых критериев для достижения цели аль-
янса. Индекс согласованности  МПС, вычисленный по формуле (2.1), равен 
0,046, что говорит о хорошей согласованности мнений экспертов по вопросу 
важности критериев достижения цели альянса. Это означает, что можно по-
лучить весовые коэффициенты критериев достижения цели альянса не про-
тиворечащие целям каждого предприятия – члена альянса. 

Вектор приоритетов критериев (их весовые коэффициенты), вычислен-
ный в системе MathCAD, имеет следующие компоненты: {0,25; 0,182; 0,288; 
0,152; 0,128}. Это означает, что критерии достижения цели альянса по уров-
ню важности расположились в следующем порядке: рост прибыли, развитие 
производства, расширение рынка сбыта, устойчивость конъюнктуры рынка и 
формирование социально-экономического статуса.  

Таким образом, задача ранжирования критериев достижения цели альян-
са решена путем выполнения пунктов 1 – 7, алгоритма МАИ а именно: 

2. Выполнить системный анализ и сформировать иерархическую 
структуру СЭС. 

3. Задать весовые значения критериям достижения цели. 
4. Сформировать МПС (А) для критериев достижения цели СЭС. 
5. Вычислить спектр МПС для критериев. В MathCAD это можно сде-

лать с помощью встроенной функции  )(: Aeigenvals . 
6. Найти главное собственное число МПС. В MathCAD - с помощью 

оператора ))max(Re(:max   . Встроенная функция )Re(  возвращает вектор 
действительных частей собственных чисел вектора (спектра матрицы А). 
Функция )max(  находит максимальный элемент вектора. 

7. Проверить согласованность МПС по формуле (2.1) и, при необхо-
димости, откорректировать МПС. 

Вычислить собственный вектор МПС, соответствующий максимальному 
собственному числу (главный собственный вектор). В  MathCAD это можно 
сделать с помощью следующей встроенной функции  ),(: maxAeigenveca  . 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ 
АДАПТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Ячменьова В.М., д.е.н., професор кафедри менеджменту, 

Долгова Н.С., магістр 
Національна академія природоохоронного та курортного будівництва 

(м. Сімферополь) 
 

Характерна ситуація, що склалася в економіці на початку ХХІ століття й 
впливає на діяльність суб’єктів ринкової економіки України та інших держав, 
полягає у прискоренні ринкових змін та формуванні нових вимог до ділової 
активності цих суб’єктів. Ринкові зміни поглиблюють невизначеність ринко-
вих умов, в яких діє підприємство, та посилюють пов’язані з цим ризики. То-
му за таких обставин, адаптивність національної економіки, її окремих галу-
зей чи суб’єктів господарювання багато в чому залежить від адекватного оці-
нювання процесів ринкових перетворень, визначенні та використанні нако-
пичених переваг, що дають можливість пристосуватися до змін. До таких 
змін можна віднести процеси глобалізації та інтеграції, які безперечно супро-
воджуються підвищенням рівня конкуренції, а це в свою чергу, спонукає нас 
до пошуку нових методів, способів та підходів до визначення рівня адаптив-
ності діяльності суб’єктів ринкової економіки. 

Проблемі адаптивності діяльності  присвячено велика кількість науко-
вих праць. Проте, необхідно зазначити, що у науковців і практиків на сьогод-
нішній день немає єдності думок у підходах до оцінювання адаптивності дія-
льності промислового підприємства. Так Т. Б. Школьна, А. Т. Печена [1] роз-
кривали сутність адаптивності асортиментної політики. С. М. Казанцева [2] 
наполягала на тісному зв’язку адаптивності з ефективністю організації. В. М. 
Андреев [3] ототожнює адаптивність підприємства з його організаційною 
ефективністю. В. М. Ячменьова [4] віднесла адаптивність до головної харак-
теристики стійкості діяльності підприємства. І. П. Отенко [5] визначає саму 
адаптивність як конкурентну перевагу. Необхідність теоретичного обґрунту-
вання ключових понять та розробки процедури оцінювання адаптивності дія-
льності промислового підприємства на засадах конкурентних переваг зумо-
вили вибір теми дослідження та її актуальність. 

Метою дослідження є поглиблення теоретичних засад, розробка практи-
чних рекомендацій щодо оцінювання адаптивності діяльності промислового 
підприємства та оцінки її рівня. 

Об’єкт дослідження – адаптивність діяльності промислового підприємс-
тва. 

Предмет дослідження – оцінювання адаптивності діяльності промисло-
вого підприємства на засадах конкурентних переваг. 

Методологічною основою дослідження є сукупність методів, прийомів 
наукового пізнання та принципів проведення наукового дослідження. У ро-
боті використано: метод морфологічного аналізу по ключовим словам (для 
визначення понятійного апарату: адаптивність, діяльність, конкурентні пере-
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ваги); методи порівняння та аналогій (для розкриття природи понять "адап-
тивність", "діяльність", "конкурентні переваги"); методи індукції та дедукції 
(для формулювання висновків в межах дослідження); аналітичний метод (для 
аналізу цілей та формуванні завдань оцінювання адаптивності діяльності 
промислового підприємства на засадах конкурентних переваг; побудови нао-
чної області досліджень, об'єкта дослідження; збору та аналізі необхідної ін-
формації; розробці системи показників; проведення оцінювання рівня адап-
тивності та аналізу кінцевих результатів оцінки); структурно-логічний аналіз 
(для розробки системи показників, що необхідні при оцінюванні адаптивнос-
ті діяльності промислового підприємства на засадах конкурентних переваг), 
теорія нечітких множин та метод нечіткої логіки (для визначення інтеграль-
ного показника рівня адаптивності діяльності промислового підприємства). 

Основний науковий результат полягає в подальшому розвитку теорети-
чних аспектів оцінювання адаптивності діяльності промислового підприємс-
тва. 

Очікувані результати дослідження полягають у: 
оцінюванні адаптивності діяльності промислового підприємства з вико-

ристанням методу нечіткої логіки, що дозволить врахувати кількісні та якісні 
показники адаптивності, які забезпечуються матеріальними та нематеріаль-
ними ресурсами підприємства; 

уточнені вимог та процедур щодо оцінювання та оцінки рівня адаптив-
ності діяльності промислового підприємства на засадах конкурентних пере-
ваг для використання їх у розробці конкурентної стратегії підприємства; 

визначені поняття "адаптивність", яке інтерпретується як здатність сис-
теми формувати конкурентні переваги, яким властиві характерні тенденції до 
змін за певних умов зовнішнього середовища; 

визначені поняття "діяльність", яке інтерпретується як процес або яви-
ще, які здійснюють необхідні операції, використовуючи відповідні способи, 
методи, інструменти та забезпечують прогресивний рух системи в цілому; 

визначені поняття "конкурентні переваги", яке інтерпретуються як хара-
ктеристики, які мають очевидний прояв завдяки використанню сукупності 
факторів, цінності ресурсів, компетентності персоналу та дають можливість 
підвищити продуктивність праці, ефективність діяльності підприємства; 

визначені поняття "адаптивність діяльності промислового підприємст-
ва", яке інтерпретується як здатність системи формувати характеристики, які 
мають очевидний прояв та дають можливість ефективно впливати на процес 
здійснення сукупності операцій, що забезпечують прогресивний рух системи 
в цілому; 

розширені класифікації конкурентних переваг, які формуються на основі 
властивостей та ознак адаптивності діяльності промислового підприємства. 

Процедуру оцінювання адаптивності діяльності промислового підпри-
ємства на засадах конкурентних переваг планується довести до рівня методи-
чних рекомендацій, що дозволить провести самооцінку рівня адаптивності 
діяльності промислового підприємства через представлену систему показни-
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ків та шкалу вимірювання результатів оцінювання за допомогою розроблено-
го програмного забезпечення. 

В результаті проведеного дослідження можна зазначити: 
по-перше, що адаптивність діяльності можна розглядати на різних рів-

нях: макрорівні, мезорівні, мікрорівні, але це не заважає відокремити спільні 
характеристики адаптивності в цілому; 

по-друге, що на рівень адаптивності діяльності промислового підприєм-
ства впиває ряд чинників, серед яких можна виділити зовнішні та внутрішні; 

по-третє, сутність поняття адаптивності можна визначити через такі ха-
рактеристики як: гнучкість, ринкову цінність, цілісність та людський капітал, 
які надалі можна описати адекватними та релевантними показниками. 
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ВИДИ КОНТРОЛЮ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ 

 
Ячменьова В.М., д.е.н., професор кафедри менеджменту, 
Кузьмич В.О., викладач-стажист кафедри менеджменту, 

Подольська С.Г., магістр 
Національна академія природоохоронного та курортного будівництва 

(м. Сімферополь) 
 
За допомогою контролю керівництво організації визначає правильність 

своїх рішень і встановлює необхідність в їх корегуванні. Саме результати ко-
нтролю стають для керівників організації основою коректування прийнятих 
раніше рішень, якщо відхилення в ході їх реалізації значні. Слід зазначити, 
що діяльність підприємства є неоднорідним процесом, який не може здійс-
нюватися єдиним контролем. Отже, кожному процесу діяльності буде відпо-
відати свій тип контролю, тому для більш ефективної організації контролю 
необхідно чітко визначити, які види контролю будуть властиві адміністрати-
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вному менеджменту та яким чином вони будуть здійснюватися на підприємс-
тві.  

Метою написання тез є визначення сутності адміністративного контро-
лю та видів контролю, притаманних адміністративного менеджменту. 

Дослідженням контролю вчені займалися з різних точок зору. У роботах 
зарубіжних і вітчизняних вчених отримали розвиток деякі теоретичні поло-
ження процесу контролю, його механізми та методи, а також пропонується 
класифікація видів контролю за різними ознаками, однак видам контролю 
саме адміністративного менеджменту не було приділено належної уваги. 

Контроль – це елемент управління економічними об’єктами і процесами, 
який полягає у нагляді за ними з метою перевірки їх відповідності стану, пе-
редбаченому законами, юридичними нормативними актами, а також програ-
мами, планами, договорами, проектами, угодами [1]. 

Адміністративний контроль – це перевірка процесів і явищ та постійне 
спостереження за ними в цілях фіксації поточних станів і відхилень від вста-
новлених адміністрацією значень для забезпечення досягнення організацією 
своїх цілей. 

У найбільш загальному вигляді під контролем в адміністративному ме-
неджменті слід розуміти управлінську діяльність, спрямовану на визначення 
поточного стану керуючої підсистеми системи управління організацією і 
процесів що в ній відбуваються, з метою виявлення можливих відхилень від 
заданого режиму функціонування. 

Контроль необхідний всюди, де існує система, призначена для виконан-
ня певних завдань і досягнення певних цілей. Адміністративний контроль 
може здійснюватися по безлічі різних напрямків. Відокремлення видів конт-
ролю відіграє важливу роль в його організації на підприємстві. Воно дозво-
ляє зрозуміти його різноманіття і визначити місце кожного виду в загальній 
системі контролю. Для чіткого розмежування об’єктів системи контролю і 
встановлення параметрів необхідно визначитися з тими видами контролю, 
які властиві адміністративному менеджменту. 

Всім видам контролю властива загальна ознака, оскільки вони мають 
одну мету: сприяти тому, щоб фактично отримуванні результати були як мо-
жна ближче до необхідних. Розрізняються вони тільки часом здійснення. Ви-
ходячи з цього, ми говоримо про те, що контроль розглядається як складний і 
важливий елемент адміністративного менеджменту та здійснюється у такій 
послідовності: 

попередній контроль (готовність до виконання роботи) ― передує яки-
мось конкретним результатам. Його завдання полягає у перевірці готовності 
організації, системи управління, персоналу та ін. до роботи і здійснюється 
шляхом аналізу наявності та стану ресурсів, їх зіставлення з поставленими 
завданнями. Система управління перевіряється на відповідність існуючій 
структурі організації; прийняті рішення та підготовлені документи ― на пра-
вильність оформлення, доведеність до виконавців, розуміння тими своїх обо-
в'язків, що багато в чому визначає успіх майбутньої роботи. 
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поточний контроль (в ході виконання роботи), що проводиться за допо-
могою карти контролю, яка дозволяє підвищити його ефективність. Вона яв-
ляє собою схему, де нанесені допустимі межі параметрів якості і результати 
вимірювань, що дозволяє відразу ж наочно виявити відхилення від стандар-
тів. Своєчасний, повний і точний облік різного роду відхилень і змін в ході 
роботи дозволяє за допомогою поточного контролю оперативно коректувати 
такі відхилення, направляючи протікання процесу роботи відповідно до роз-
робленого плану і використовуючи зовнішні ресурси для внутрішнього за-
стосування; 

завершальний контроль (після закінчення роботи) ― зазвичай він пов'я-
заний з оцінкою виконання організацією своїх рішень і результатів практич-
них дій, а також сильних і слабких сторін організації. Дані підсумкового кон-
тролю використовуються для складання чергових планів. Мета заключного 
контролю ― запобігання помилок у майбутньому. Він повинен бути викона-
ний якісно і неодмінно мати найбільшу достовірність. 

Для забезпечення принципів функціонування системи контролю, необ-
хідно класифікувати види контролю, що властиві адміністративному мене-
джменту, а також визначити на якому з цих трьох етапів – попередній, пото-
чний чи завершальний, буде здійснюватись певний вид адміністративного 
контролю. На нашу думку контроль в адміністративному менеджменті здійс-
нюється у наступних видах: 

параметричний ― перевірка відповідності основних параметрів і власти-
востей об’єкта або процесу встановленим нормам [3]; 

документальний ― контроль, що здійснюється на основі ретельного ви-
вчення та аналізу документів [3]. У процесі такого контролю встановлюються 
достовірність поданої в документах фінансової інформації, відповідність ви-
конаних операцій вимогам законів та інших нормативних актів, а також оці-
нюється система внутрішнього контролю об'єкта, що перевіряється [4]. 

Слід зазначити, що одним з принципів системи контролю є економіч-
ність. Тобто система контролю повинна забезпечувати максимальну ефекти-
вність контрольних заходів при мінімальних витратах. Це означає, що одним 
з головних видів контролю є контроль економічний. 

економічний контроль — комплекс знань та заснована на них сукупність 
спостережень і перевірок функціонування й розвитку економічної системи 
відповідно до вимог економічних законів, чинного законодавства, прийнятих 
управлінських рішень з метою їх виконання (а отже, усунення можливих не-
гативних явищ) та забезпечення процесу планомірного суспільного відтво-
рення, динамічного й ефективного розвитку її елементів в інтересах підпри-
ємства. Важливо розуміти, якщо відхилення не порушують нормальний хід 
роботи та несуттєво впливають на кінцеві результати, то зміни в діяльність 
підприємства вносити не слід, тому що боротьба з таким відхиленнями обхо-
диться недешево. Тому регулюючі механізми системи контролю повинні 
спрацьовувати тільки при серйозних порушеннях.  
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Отже контроль може приймати найрізноманітніші форми в залежності 
від того, які цілі він переслідує. Тому керівник повинен знати, для яких цілей 
контроль може використовуватися. Незнання видів контролю може призвес-
ти до того, що інформація, яку керівник буде прагнути отримати, буде одно-
бокою, необ'єктивною, а це означає також, що і ступінь володіння ситуацією 
у такого керівника буде вкрай низьким. 
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