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ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ПРИ ОЦІНЦІ 

СТРАТЕГІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 

 

Варава Л.М. 

д.е.н., професор, завідувач кафедри  

менеджменту і адміністрування 

ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

 

Обґрунтування й вибір інвестиційних проектних рішень із існуючих  

альтернатив є одним із ключових моментів практичної реалізації 

стратегічного управління. Розглянемо існуючі підходи до оцінки проектів 

стратегічного спрямування на прикладі підприємств гірничодобувної 

промисловості. 

Важливе місце у виробничо-економічній системі сучасних 

гірничодобувних підприємств посідають проблеми, пов'язані з управлінням 

стратегічними інвестиційними проектами, які передбачають пошук 

ефективних шляхів організації, планування робіт з урахуванням специфіки 

проекту, координації трудових, фінансових і матеріально-технічних ресурсів 

протягом проектного циклу й досягнення запланованих цілей у встановлений 

термін. 

Особливістю стратегічного інвестиційного проекту є те, що він 

представляє запланований комплекс заходів, реалізація якого припускає 

застосування різних видів ресурсів сучасного підприємства (матеріальних, 

фінансових, трудових, інтелектуальних, інформаційних) упродовж достатньо 

довгострокового періоду (3-х і більше років). У межах його реалізації 

повинне вирішуватися одне із ключових завдань стратегічного управління – 

досягнення конкурентних переваг у  конкретному напрямі або сукупності 

напрямів діяльності підприємства. 

У ринковій системі розвиток методів ефективності інвестицій був 

спрямований на: повніше урахування особливостей оподатковування, 

фактору часу, можливості ранжування проектів без урахування суб'єктивних 

вимог до ефективності, порівняння ефективності проектів з різними 

інвестиціями й строками реалізації; дослідження чутливості критеріїв 

ефективності й кількісних оцінок ризику при прийнятті рішень про 

інвестиції. 

Використання грошового потоку (cash flow) для цілей аналізу 

ефективності інвестицій має більші переваги в порівнянні із застосуванням 

прибутку (profit), який не враховує різні виплати або пільги. 

Найбільш поширеним у ринковій практиці є два показника оцінки 

ефективності інвестиційних проектів: чиста поточна вартість (NPV) і 

внутрішня норма доходності (IRR). NPV (net present value) дає абсолютну 



13 

 

оцінку ефективності проекту, що визначається як різниця між сумами 

позитивних і негативних значень потоків реальних грошей, приведених на 

цей момент часу. Саме цим показником визначається мета інвестицій, тільки 

він має властивість адитивності, що є передумовою для локальних 

економічних розрахунків. 

Внутрішня норма доходності є функцією величини й часу грошового 

потоку. Цей показник може використовуватися для ранжування проектів як 

критерій відносної ефективності. Він не вимагає для розрахунку застосування 

якого-небудь суб'єктивно обраного коефіцієнта дисконтування. І це його 

безумовна перевага. У гірничодобувній промисловості IRR часто 

використовується при розрахунках впливу параметрів розробки родовищ і 

збагачення корисних копалин на ефективність різних технологій. 

Але на даний момент багатьма консалтинговими фірмами розроблено 

значну кількість оцінюючих показників, які характеризують вартість 

(цінність) підприємства (проекту), тобто VBM-показників. 

Вибір того чи іншого показника часто пов'язаний з особливостями 

функціонування та фазою життєвого циклу підприємства. 

Останнім часом як при оцінці вартості підприємства, так і стратегічних 

інвестиційних рішень застосовуються VBM-показники: економічна додана 

вартість (EVA), прибуток до виплати процентів, податків та дивідендів 

(EBITDA), ринкова додана вартість (MVA). 

Орієнтація на той чи інший показник оцінки ефективності інвестицій 

може достатньо сильно залежати від специфіки бізнесу, капіталомісткості 

виробництва, ситуації у галузі та інших факторів. Тому оцінка ефективності 

інвестиційних рішень, особливо стратегічного спрямування, завжди 

виконується за рядом критеріїв, серед яких необхідно віддати перевагу 

одному як пріоритетному. 

 

 

HARD COAL RESOURCES AND RESERVES 

IN POLAND AND UKRAINE IN THE GLOBAL CONTEXT 

 

Pindór T. 

Ph.D., M.Sc., Eng. Assistant Professor 

Department of Economics, Finance, and Environmental Management 

Faculty of Management, AGH University of Science and Technology, 

Krakow, Poland 

Preisner L.  

Ph.D., M.A., Associate Professor 

Department of Economics, Finance, and Environmental Management 

 Faculty of Management, AGH University of Science and Technology, 

Krakow, Poland 

 

At the beginning of the 21
st
 century, coal is still, on a global scale, the main 

primary energy source for electrical power generation, and the second source, after 
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crude oil, for total energy generation. Hard coal is additionally a fundamental 

industrial raw material. 

The paper starts with a definition of mineral resource and mineral reserves 

as a base for international classification of mineral deposits. These two categories  

are strongly related to the following factors: geological, mining, geotechnical, 

economic, environmental, marketing, legal, political and social. Mineral resources 

are further sub-divided, in order of increasing geological confidence, into inferred, 

indicated and measured categories. 

The paper presents then volume and geographical structure of hard coal 

resources and reserves in global scale. The analyzed geographical structure is 

addressed to particular the three most important countries of top 20 and distribution 

by regions and economic policy organizations. This was a base to present hard coal 

resources and reserves in Poland and in Ukraine.  

The indicators of spatial concentration of hard coal resources and reserves in 

global scale were also analyzed.  

This includes particularly the following issues: re-orientation towards the 

increase of the coal mineral deposits base as well as the selection of mining 

projects, although there is a high risk of capital involvement in emerging coal 

producers.  

Taking into consideration the volume of hard coal production and volume of  

resources and reserves, the period of static sufficiency of hard coal deposits are 

calculated.  

 

 

THE STRUCTURAL CHANGES OF HARD COAL 

 INTERNATIONAL TRADE 

 

Pindór T. 

Ph.D., M.Sc., Eng. Assistant Professor 

Department of Economics, Finance, and Environmental Management 

Faculty of Management, AGH University of Science and Technology, 

Krakow, Poland 

Preisner L.  

Ph.D., M.A., Associate Professor 

Department of Economics, Finance, and Environmental Management 

 Faculty of Management, AGH University of Science and Technology, 

Krakow, Poland 

 

Coal is one of the main primary energy sources on a world scale. In this 

paper, attention is paid to those factors regarding restructuring of the world coal 

industry which have significant influence on the reduction of the level of threats of 

components and functions of the environment in the process of the of coal use. 

Among the factors that have significantly driven the level of global hard coal 

sales, there is also the development of the international segment of the world coal 
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sector. Analyzing international coal trade, the following elements have been taken 

into consideration:  

- volume, geographical and assortment structure of international hard coal 

trade in the long-term;  

- different trends characterizing the international steam and coking coal 

markets;  

- the role of sea transport in the increase of hard coal international trade; 

- environmental aspects of the development of international hard coal 

markets.      

In addition, a perspective of technological solutions is presented on an 

example of production process of synthetic fuels from coal with the use of nuclear 

techniques. This solution could be implemented using the heat received from high-

temperature nuclear reactors for processes such as hydrogen production and coal 

liquefaction and gasification. The authors also identified the environmental 

benefits of nuclear techniques use for synthetic fuels production from coal.  

The global environmental consequences of energy use, which is dominated 

by coal, are characterized by atmospheric air pollution, with emissions of sulfur 

dioxide, nitric oxides, carbon dioxide and carbon oxide as well as dusts, ultimately 

producing acid rain. The burning of mining fuels, particularly hard coal and crude 

oil, is the main reason for greenhouse gas emission and its impact on the energy 

balance of the Earth as well as on the ozone layer.  

The sustainable development strategy for coal global sector, based 

particularly on clean coal technologies could be the best solution for environmental 

challenges.   

 

 

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА ОРГАНИЗАЦИИ: НЕЗРИМЫЙ 

ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

 

Текич Милош 

Monter - strojarske montaže d.d. 

коммерческий директор 

(г. Загреб, Хорватия) 

 

Корпоративная культура - это "социальные клей, который помогает 

поддерживать целостность организации путем создания приемлемых 

стандартов мышления и поведения" [Robbins]; ценности, которые влияют на 

среду, в которой работают люди [Kossen]; система общих убеждений, 

верований и ценностей, которая направляет и поддерживает организационное 

поведение [Jaffe]. Появление в практике деятельности компаний понятия 

корпоративной культуры связано главным образом с необходимостью 

повышенного внимания к человеческим ресурсам как ключевому фактору 

эффективности и поиском дополнительных возможностей роста 

производительности.  
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Существует мнение о достаточно тесной взаимосвязи между 

эффективностью компании и инвестициями в сфере корпоративной культуры 

- примерно 20-30 % разницы в корпоративной производительности по 

сравнению с конкурентами, "культурно ничем не примечательными", 

обеспечивается именно этим компонентом [Campbell]. 

Корпоративная культура - в основном невидимая часть организации. 

Одним из распространенных средств описания свойств корпоративной 

культуры является типология, попытка классифицировать исследуемые 

культуры по определенным характерным особенностям. Классификация 

корпоративных культур довольно богата. Анализ литературы подтверждает 

наличие пяти основных подходов к оценке корпоративной культуры на 

предприятии: этнографический подход, экспериментальный подход, 

холистический подход,  метафорический (языковой) подход, количественный 

подход, которые включают различные методы оценки культуры. 

Современные условия рынка требуют от руководителей использовать 

новые, эффективные формы и методы управленческого воздействия на 

сотрудников. Это позволяет сформировать такую систему управления, при 

которой каждому работнику предприятия будет объективно невыгодна 

пассивная трудовая деятельность и при которой, в свою очередь, будет 

обеспечено достижение желаемых позитивных результатов деятельности 

предприятия. 

Корпоративная культура является инструментом управленческого 

воздействия. Влияние корпоративной культуры на эффективность работы 

предприятия следует рассматривать с точки зрения ее соответствия общей 

стратегией компании.  

Измерение степени влияния корпоративной культуры на деятельность 

организации может быть осуществлена методом количественного 

определения воздействия корпоративной культуры на деятельность 

организации с использованием инструментария экспертных оценок. Однако, 

этот метод не может быть единственной надежной основой для определения 

уровня корпоративной культуры, поскольку уровень субъективного влияния 

в этом случае слишком высок. Необходима оценка системы представлений и 

ценностей самих сотрудников организации. В этом случае необходимо 

обратиться к тем методам, которые непосредственно ориентированы на 

исследование особенностей человека и разработаны в научных системах 

психологии и социологии. Только таким образом корпоративная культура 

может стать эффективным инструментом стратегического управления в 

руках менеджера, с помощью которого возможно привести организацию к 

успеху. 
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д.е.н., професор, завідувач кафедри  

менеджменту і адміністрування 

Полтавський національний технічний університет 

 ім. Юрія Кондратюка 

 

Перед Україною, як і іншими державами світу на початкових етапах 

ринкових відносин, встала проблема тіньової економіки, тобто виробництво, 

розподіл, обмін та споживання товарів і послуг, які не контролюються 

суспільством та скриті від органів влади. 

Експерти вважають існуючою проблемою той факт, що велику 

кількість тіньових операцій можливо здійснювати відповідно до легального 

нормативно-правового поля в Україні. Зараз подолання тіньової економіки є 

важливим майже для всіх країн. Але в розвинутих країнах обсяги тіньового 

сектора складають 5 – 12 % ВВП та не мають значного впливу на економічні 

й соціальні процеси у державі. В Україні, за різними підрахунками, тіньовий 

сектор займає 40 – 60% економіки. Таким чином, за масштабами тіньового 

сектора Україна займає одну із ключових позицій на території Східної  та 

Центральної Європи. 

Тіньовий сектор у більшості випадків виникає в умовах, коли стає 

вигідним приховувати свою економічну діяльність від широкого кола осіб. 

Масштаб приховування може бути різним – від приховування самого 

існування фірми або певних активів до окремих угод. 

Важливою причиною росту тіньового бізнесу є високі державні 

податки. Слід відмітити, що чим вище податковий тиск, тим більше тіньовий 

сектор економіки, бо підприємства, що у ньому знаходяться, з причини 

несплати податків отримують конкурентну перевагу над іншими фірмами. 

Чим складніше бюрократичні процедури в країнах, що розвиваються, тим 

більше даний сектор економіки. 

Підприємства тіньової економіки, як правило, не дотримуються 

стандартів, які обов’язкові для любого типу діяльності що ліцензується. Іноді 

тіньовий сектор розвивається з причин підвищення адміністративних бар’єрів 

для входу на ринок. 

Можна визначити певні фактори, що пояснюють такі значні масштаби 

тіньової економіки: втручання в діяльність суб’єктів господарювання 

владних структур; корупція у органах державної влади та місцевого 
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самоврядування; високий рівень оподаткування; слабка прозорість 

законодавства у сфері податків та постійні зміни у ньому. 

Таким чином, для забезпечення сталого росту української економіки  

необхідним є подолання тіньового сектора. Це пов’язано з комплексним 

реформуванням системи відносин, яке здійснюється у економічній сфері між 

державою, підприємцями та працівниками, і має бути спрямовано на 

ліквідацію факторів, що негативно впливають на економіку. 

На даному етапі механізмом подолання тіньової економіки може бути: 

установлення мінімальних цін на продакцизний імпортний товар для 

податкових розрахунків і сплати; моніторинг внутрішньофірмових цін в 

межах холдингів; міжнародна узгодженість у законодавстві та державному 

регулюванні економіки. Суб’єкти тіньової економіки користуються 

відмінностями у законодавствах країн  у власних цілях  для отримання 

доходу. 

Важливою є узгодженість і всередині країни – між різними державними 

органами, що дозволяє: знизити податки, спростити процеси ліцензування, 

підвищити ефективність державного регулювання у цілому. 

 

 

НАПРЯМИ СУЧАСНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ  

НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГІРНИЧОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

Варава Л.М. 

д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування 

ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

Арутюнян А.Р. 

к.т.н., доцент, доцент кафедри менеджменту і адміністрування 

ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

Варава А.А. 

асистент кафедри менеджменту і адміністрування 

ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

 

Однією з найбільш важливих функціональних стратегій в сучасних 

умовах функціонування підприємств різних галузей є інноваційна. Не є 

виключенням і гірничорудна промисловість України, яка представлена 

багатьма провідними підприємствами, що складають значну частку 

експортного потенціалу України. 

Інноваційна стратегія – один із засобів досягнення цілей підприємства, 

що відрізняється від інших засобів своєю новизною, насамперед, для даного 

підприємства і, можливо, для галузі, ринка, споживачів. Інноваційна 

стратегія підпорядковується загальній стратегії підприємства. Вона задає цілі 

інноваційної діяльності, вибір засобів їх досягнення та джерела залучення 

цих засобів. 

На залізорудних підприємствах Кривбасу до основних цілей 

інноваційної діяльності належать: 1) реалізація інноваційної моделі розвитку 
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підгалузі, створення нового високоефективного обладнання та технологій, що 

забезпечують виробництво конкурентоспроможної продукції; 2) створення та 

впровадження нових, ефективних ресурсозберігаючих технологій світового 

рівня. 

Для досягнення цих цілей у межах інноваційних стратегій підприємств 

гірничорудної підгалузі до важливих завдань, які потребують негайного 

вирішення, належать: зниження вологи у концентраті з метою поліпшення 

його металургійних властивостей, зниження логістичних витрат та 

наскрізних витрат паливно-енергетичних ресурсів у металургійному 

виробництві; виробництво концентрату з окислених кварцитів; оптимізація 

розвитку залізорудних кар’єрів гірничо-збагачувальних комбінатів Кривбасу 

щодо підтримки їх потужності за рахунок розширення циклічно-поточних 

технологій (ЦПТ); впровадження нових методів збагачення бідних кускових 

руд підземного видобутку; впровадження комбінованого способу розробки 

залізорудних родовищ; впровадження комплексних екологічних заходів; 

підвищення ефективності впровадження інноваційних заходів у 

гірничорудній підгалузі за рахунок формування циклу інноваційної 

діяльності на підприємствах та підвищення кваліфікації персоналу. 

Стратегічні перспективи виконання інноваційних заходів погоджені із 

загальним курсом розробленої Концепції розвитку та реформування гірничо-

металургійного комплексу України на період до 2020 р. [1]. Інноваційні 

стратегії реалізуються у межах загальної стратегії розвитку гірничорудних 

підприємств, яка спрямована на подальше зростання обсягів виробництва та 

продажів залізорудної продукції (концентрата, агломерата, обкотишів). 

Список використаних джерел: 

1.  Про схвалення Концепції Державної цільової науково-технічної 

програми розвитку та реформування гірничо-металургійного комплексу 

України на період до 2020 року [Електронний ресурс]: Режим доступу: 

industry.kmu.gov.ua/.../uk/.../category 

 

 

УПРАВЛІННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЄЮ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ  

З ПОТУЖНИМ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИМ КОМПЛЕКСОМ 

 

Хорольський В.П. 

д.т.н., професор  

ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

Гайдай Д.Д.  

пошукач, ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

 

В умовах високої конкуренції зі сторони світових виробників 

концентратів і обкотишів кризових явищ у світовій економіці на мезо-рівні , 

антикризових технологій управління економікою дніпропетровського регіону 

і його промислового комплексу з потужною гірничо-металургійною галуззю , 

необхідні глибинні перетворення , які забезпечують поєднання 
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підприємницького потенціалу , потреб суспільства і створення 

інвестиційного клімату. Ефективною формулою таких перетворень 

зарекомендувала корпоративна реструктуризація , яка дозволяє перевести 

економіку регіону у відповідність з імперативами нового технологічного 

укладу , підвищити конкурентний статус функціонуючого в регіоні 

промислового комплексу , досягти стратегічних пріоритетів соціально-

економічного розвитку регіону , незважаючи на втрату східних ринків і 

складної політичної та воєнної ситуації на його східному кордоні . 

Реструктуризація економіки в умовах кризи 2014-2015 років вимагає від 

антикризових менеджерів використати концепції і адекватні механізми 

реструктуризації як інструменти модернізації економіки регіону , 

методичного супроводу процесів формування інноваційної стратегії розвитку 

його промислового комплексу . Автори розробили алгоритм реструктуризації 

економіки регіону з потужним гірничо-металургійним комплексом , який 

визначає вибір пріоритетних форм реструктуризації у межах економічного 

механізму управління . До потенціалу економіки регіону віднесені технічні , 

технологічні , кадрові , фінансові , просторові , організаційні , комунікаційні , 

інформаційні компоненти та проведена за допомогою експертних оцінок 

базових показників , оцінка структурної відповідності цих компонентів , яка 

дозволила оцінити пріоритетні форми реструктуризації . 

Розроблено інструментально-методичне забезпечення управління 

реструктуризацією економіки регіону , яке включає алгоритм прийняття і 

засоби реалізації реструктуризаційних рішень , критерії їх вибору і оцінки 

результативності . Цей вибір і оцінку запропоновано виконувати за 

показником інтегральної результативності управління Р рестр. , 

розрахованому з врахуванням наступних чинників : Р 1 , Р 2 , Р 3 . 

При цьому Р рестр.= Р 1+ Р 2 + Р 3 , де Р 1 – показник результативності 

управління реструктуризації з точки зору підвищення 

конкурентоспроможності виробництва , зростання потенціалу економіки 

регіону і підвищення його інвестиційної активності . Цей показник 

оцінювали експертним шляхом і він характеризується динамічним 

співвідношенням об’ємів експортоорієнтованої продукції власного 

виробництва , використаних робіт і послуг , індексом виробництва , об’ємами 

інвестицій у основний капітал . 

Р 2 – показник результативності управління реструктуризацією по 

критерію бюджетної ефективності регіону ( характеризується динамічним 

співвідношенням об’ємів і темпів зростання доходів бюджету , які одержані в 

результаті діяльності промислового комплексу регіону , а також експертної 

оцінки їх питомої ваги у загальній сумі доходів бюджету ). 

Р 3 – показник результативності управління реструктуризацією по 

критерію корпоративної , соціальної відповідальності з позиції підвищення 

якості життя населення регіону , зменшення тиску техногенних територій 

області та її забруднення . 

Обґрунтоване твердження про те, що формувати 

конкурентоспроможну, стійку, структурно збалансовану економіку регіону в 
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період воєнних конфліктів можливо лише за умови ефективного 

саморозвитку та децентралізації , на основі інтеграції у світове технологічне 

середовище , зменшення корупції і постійного чіткого моніторингу валового 

регіонального продукту ( ВРП). Шляхом включення розроблених механізмів 

управління реструктуризацією ( економічного та організаційного) , які 

забезпечують безперервну конструктивну , корективну і альтернативну   

реструктуризацію взаємопов’язаних компонентів потенціалу економіки 

регіону , створення умов для підвищення стійкості функціонування його 

соціально-економічної системи і забезпечення на період до 2020 року 

постійного зростання валового продукту Дніпропетровської області в 

діапазоні від 5 до 7 відсотків в залежності від розроблених сценаріїв 

інноваційного розвитку . 

Отже , автори розробили і обґрунтували підхід щодо дослідження 

реструктуризації на мезо-рівні та визначили пріоритети даного процесу , 

розробили механізми управління реструктуризацією економіки регіону – 

лідера України . 

 

СЦЕНАРІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ  

З ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИМ КЛАСТЕРОМ 

 

Хорольський В.П. 

д.т.н., професор 

ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

Хорольський К.Д. 

пошукач, ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

 

Механізм інноваційної трансформації національної економіки з 

гірничо-металургійним кластером повинен полягати в упередженому 

розвитку регіональних систем та вимагає значних організаційних, 

фінансових, інтелектуальних зусиль і ресурсів. У той же час інноваційна 

трансформація регіональних економік з перспективою формування єдиного 

економічного простору України не може не враховувати випереджаючий 

розвиток регіонів - лідерів, наприклад Дніпропетровщини, в які є найбільший 

науковий потенціал, який може досягти високих результатів уже на 

стратегічному періоді до 2030 року.  

При всіх негативних параметрах сучасних умов життєдіяльності 

суспільства України після політичних, економічних криз 2013- 2015 років, 

перехід до інноваційного стійкого розвитку можливий, починаючи з 2018 – 

2020 років. За умов стабільної політичної ситуації (геополітичної рівноваги) 

в Україні (ПС), ефективного розвитку економіки (ЕС), збереження середніх 

кліматичних параметрів і зменшення в рази забруднення території, при 

відсутності глобальних у тому числі масштабних, техногенних катастроф 

(екологічна ситуація – ЕС), збільшення параметрів якості життя (соціальна 

ситуація – СС), науково – технологічний прогрес стане визначальним 

чинником створення постіндустріального та інформаційного суспільства 
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(ситуація – ТС). З використанням РЕЕST – аналізу можливо розробити на 

стратегічному періоді до 2030 року три сценарії розвитку гірничо-

металургійного кластеру регіону – лідера: 

1) Індустріально – сировинний (активне використання інноваційних 

технологій при розробці надр, родовищ залізної руди на глибині 350 – 500 м 

на кар’єрах і 1500 м в шахтах, впровадження технологій переробки та 

збагачення сировини з техногенних родовищ, впровадження 

енергозберігаючих технологій, розвиток територіальних, індустріальних 

комплексів АПК, малого промислового виробництва в умовах жорсткого 

екологічного контролю з впровадженням на підприємствах гірничо – 

металургійного кластеру сучасних інтелектуальних АСУ – АСУТП, 

формування постіндустріального суспільства; 

2) Інноваційно – сировинний (активна розробка інноваційних 

технологій нового типу - енергозберігаючих і екологозберігаючих видів і 

поетапне впровадження автономними ресурсовидобутковими і переробними 

комплексами, які виробляють інноваційну продукцію з високою часткою 

доданої вартості, при поступовій заміні, а в подальшому відмовлені від 

існуючих промислових технологій, розробка нових видів палива і 

енергоресурсів, формування інформаційного суспільства). 

3) Інноваційно – інтелектуальний (розробка революційних технологій 

нового покоління з робототехнологічними виробничими комплексами з 

виробництвом продукції на підприємствах гірничо-металургійного кластеру, 

яка відповідає світовим стандартам, та майбутнім поколінням, перехід на 

новий техніко – технологічний уклад у всіх сферах життєдіяльності 

суспільства на принципах високого морально – етичного виховання і 

утворення інформаційного суспільства – нових поколінь Українського 

народу, з поетапною трансформацією старих технологій в нові автономно 

локально – територіальні життєзабезпечуючі комплекси, перехід на нові види 

енерготехнологій та їх джерел, створення високоінтелектуального 

суспільства). 

Запропоновані моделі можуть бути реалізовані поетапно (2020 р., 2025 

р., 2030 р) . При цьому перша модель можлива до реалізації за період від 15 

до 25 років , тоді як друга модель може бути реалізована лише через 25 років 

. Найбільш перспективною моделлю розвитку є третя модель, яку можливо 

реалізувати за 15-20 років на теренах Дніпропетровщини. 
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Закони ринку одночасно прості і суворі: успішний той, хто обізнаний, 

чого клієнт хоче і як ці бажання реалізувати. Послуги і товари не з'являються 

самі по собі. Їх потрібно попередньо купити або виготовити та реалізувати, 

потім організувати доставку до місця призначення, тобто виконати цільової 

замовлення. Зважаючи на те, що обробка замовлень здійснюється у різний 

час і в різних підрозділах, то проблема керівника логістичної компанії — 

організувати злагоджену роботу всіх відділів, щоб обслужити замовника 

якісно. 

Мету логістичної діяльності можна вважати досягнутою, якщо 

дотримані наведені 6 правил, тобто:  

1. Вантаж — необхідний товар. 

2. Якість — відповідної якості. 

3. Кількість — необхідної кількості. 

4. Час — повинний бути доставлений в указаний термін. 

5. Місце — у потрібне місце. 

6. Витрати — з мінімальними трудовими, фінансовими і матеріальними 

витратами. 

Для підвищення надійності послуг, скорочення термінів виконання 

замовлень, збільшення гнучкості в складних випадках, налагодження з 

клієнтами довірчих відносин ,підприємства можуть вибрати власну 

транспортну систему. І навіть за умови додаткових витрат на утримання 

самостійного транспорту, при раціональній організації завантаженості 

власних транспортних одиниць підприємство буде мати нижчий рівень 

витрат порівняно з витратами на послуги транспортних компаній. 

Складання кільцевих маршрутів може здійснюватися методом, відомим 

як алгоритм Свира.  

Даний метод дає хороші результати, в тому випадку, коли відстань між 

вузлами транспортної мережі по існуючих дорогах прямо пропорційно 

відстані по прямій. 

Проблеми транспортної логістики: брак інформації про програми,що 

дозволяють автоматизувати процес перевезення, недостатня інформаційна 

підтримка перевізників,складність організації перевезень декількома видами 

транспорту,недовантаження автомобілів,складність складання маршрутів 

перевезення,зниження конкурентоздатності перевізників, якість 

транспортного обслуговування. 

Таким чином, проблеми транспортної логістики є одним з головних 

чинників в  системі підприємства. Згідно з дослідженням транспорт (як і 

запаси) вимагає від 1/3 до 1/2 всіх витрат на логістику . Наслідками порушень 

функціонування системи транспорту є збитки підприємств і навіть їх 

банкрутство. Зниження логістичних витрат і підвищення ефективності 

роботи транспортного комплексу – це те, до чого повинні прагнути всі гравці 

ринку. 

Список використаних джерел: 

1. Логістика: Підручник / Под. ред. Б.А. Анікіна. -М.: ИНФРА-М, 2005. 
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Реалізація підприємством своїх виробничих можливостей, досягнення 

мети функціонування можливе лише за умови обґрунтованого та точного 

визначення перспективного попиту який передбачає визначення факторів, 

дослідження потреб споживачів.  

Сегмент міжнародного ринку це група споживачів з однаковими 

очікуваннями та вимогами стосовно товарів, незважаючи на культурні та 

національні відмінності. 

Міжнародна сегментація ринку це процес ідентифікації специфічних 

сегментів потенційних споживачів у вигляді групи країн або груп 

індивідуальних покупців з однаковими характеристиками, що з великою 

вірогідністю продемонструють схожу поведінку під час купівлі. 

За теорією порівняльних переваг Д. Рікардо, кожна країна має 

спеціалізуватись на виробництві тієї продукції, у випуску якої має 

порівняльні переваги (менші порівняльні витрати).  

Необхідністю сегментації є існування різноманітних потреб споживачів 

одного й того самого товару. Специфічною формою сегментації зовнішнього 

ринку є пошук власної ринкової ніші-вузького сегмента ринку з чітко 

обмеженою кількістю споживачів та асортименту товару. Суттєвою ознакою 

ринкової ніші є цілковита відсутність конкуренції або її мінімальний рівень. 

У процесі сегментації є повна послідовність дій, яка передбачає такі 

стадії:  вибір критерію сегментації;  виділення груп споживачів за однією або 

кількома ознаками;  визначення розміру сегмента і його ринкового 

потенціалу; прогноз можливої частки ринку;  дослідження балансу 

«можливості фірми-вимоги сегмента»;  оцінка ефективності сегмента й 

остаточний вибір сегмента. 

Більшість виробників на зовнішньому  ринку залізорудної сировини 

орієнтуються на певні групи споживачів (сегменти зовнішнього ринку), тобто 

дотримуються сегментаційної стратегії маркетингу в протилежність стратегії 

масового маркетингу (без виділення сегментів). При цьому фірми ставлять 

перед собою певні цілі.  

ПАТ «ПівнГЗК» здiйснює виробництво i реалiзацiю двох основних 

видiв товарної продукції – залiзорудного концентрату та залiзорудних 

обкотишiв. 

ПАТ «ПівнГЗК» на ринку обкотишiв конкурує з російськими 

комбінатами («Лебединський ГЗК», «Михайлiвський ГЗК», а також ВАТ 

«Качканарский ГЗК» ) та залiзорудними постачальниками зi Швецiї, Бразилiї, 
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Австралiї, Iндiї та Канади. 

Головними чинниками, якi безпосередньо або опосередковано 

впливали на конкурентоспроможнiсть товарної продукції ПАТ "ПівнГЗК" на 

зовнішньому ринку у 2013 роцi, були такi фактори:  ступiнь конкуренцiї на 

ринку ЗРС;  значний вплив існуючих тенденцiй на зовнішньому ринку 

залізорудної сировини на регiональний ринок;   якiсть продукцiї;  ринок цiн 

та постiйне виконання договiрних домовленостей з поставок продукції. 

Удосконалена технологiя виробництва залiзорудного концентрату 

дозволила забезпечити вмiст залiза загального на рiвнi Fe=66,0%. 

Основним напрямком роботи комбiнату можна вважати розширення 

ринкiв збуту за рахунок завоювання нових ринкiв та посилення позицiй на 

зовнішньому ринку. 

Звiдси завдання комбiнату - створення iмiджу конкурентоспроможного, 

фiнансово – стiйкого пiдприємства. 

У зв'язку з цим плануються наступнi заходи: 

- оптимiзацiя виробничих процесiв з метою зниження собiвартостi 

продукцiї як безумовний чинник зростання конкурентоспроможностi 

продукцiї; 

- підвищення якісних характеристик продукції; 

- освоєння випуску iнших видiв сировини, що дозволить 

диверсифiкувати ринок залізорудної сировини i збільшити долю комбiнату в 

постачаннях на експорт; 

Цiнова полiтика формуватиметься залежно вiд стану ринку 

залізорудної сировини, на основi спiввiдношення попиту i пропозицiї.  

Список використаних джерел: 
1. Наукова бібліотека [Електронний ресурс]. Режим доступу: http:// 

www/ osvita-plaza. in.ua/index/shpargalki_mizhnarodnij_marketing/0-1742 

2. Библиотека научной и студенческой информации [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http:// bibliofond.ru/view.aspx? id = 460315 

3. Петруня Ю. Є. Маркетинг: навч. посібн./ Ю. Є. Петруня. – 2-ге вид., 

переробл. i допов. – К.: Знання, 2010. – 35/с. – с.64 – 65. 
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Персонал розглядається як основна цінність компанії, як стратегічний 

ресурс, без якого немає і не може бути досягнуто конкурентних переваг. 
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Виділяється ряд факторів, які позначили роль персоналу в сучасному 

суспільстві. До таких факторів відносять : бурхливий розвиток науково-

технічної революції, який змінив характер і зміст праці; підвищення 

значущості персоналу , зміна можливостей контролю за персоналом та 

підвищення значущості  самоконтролю; зміна характеру споживчого попиту, 

загострення конкуренції, що сприяє швидкій адаптації до мінливих умов 

зовнішнього середовища. 

Крім рівня кваліфікації, досвіду персоналу на ефективність 

впровадження стратегії впливає рівень мотивації працівників. Існує безліч 

методів мотивації персоналу, включаючи страх втратити роботу, фінансові 

стимули, можливості для самореалізації та постановку цілей для організації в 

цілому і окремих груп. Ефективність мотивації включає два основних 

поняття: економічна ефективність мотивації; соціальна ефективність 

мотивації. Економічна ефективність мотивації включає в себе вирішення 

завдань, що стоять перед організацією. Вона буде залежати від правильного 

та ефективного використання людських ресурсів. Соціально ефективність 

мотивації сприяє задоволенню потреб працівників, спрямовуючи їх 

діяльність в потрібне для організації русло [1]. 

Обґрунтуванням значущості людського фактору займалися всесвітньо 

відомі класики менеджменту - Е. Демінг , Б.Сміт [2]. В умовах соціальних 

трансформацій людський фактор починає відігравати все більшу роль у 

процесі вироблення і прийняття суспільних рішень, а також в процесі 

життєдіяльності суспільства. 

В реалізації стратегії важливим чинником є мотивація і розвиток 

персоналу. Немає кращого процесу, чим люди, які можуть запустити його. 

Майже всі компанії високого рівня переконані в тому, що відбір і розвиток 

менеджерів є найважливішою складовою їх успіху. 

Стратегія реалізується завдяки її здатності впливати на тисячі рішень, 

як великих так і малих, які приймають співробітники з усіх підрозділів 

організації. По суті, стратегія - це орієнтир для належної поведінки. 

Ефективна стратегія стимулює дії, що відрізняють компанію та приносять 

фінансовий успіх. Невдала стратегія стимулює такі дії, що призводять до 

менш конкурентоспроможної позиції.  

Отже, в людському факторі важливу  роль відіграє мотивація,основна 

мета якої стимулювати виробничу поведінку персоналу організації, 

спрямовуючи її на досягнення стратегічних цілей. Як правило, мотивація 

працівників вище, якщо вони володіють повноваженнями для здійснення 

поставлених перед ними завдань, навіть якщо спосіб здійснення буде далекий 

від традиційного. Мотивація підвищується і в тому випадку, коли працівники 

відчувають зв'язок з організаційною культурою та цілями, які мають 

досягатись в процесі реалізації стратегії. 

Список використаних джерел: 

1. Абрамова Н.А. Человеческий фактор в управлении /Абрамова Н.А., 
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В умовах розвитку ринкових відносин першочерговим завданням є 

удосконалення механізмів управління підприємством, які забезпечують його 

ефективне функціонування. Проте одним із шляхів вирішення проблеми є 

використання комунікаційних процесів як інструменту впливу на внутрішнє 

та зовнішнє середовище підприємства. Сучасна практика діяльності 

підприємства показує, що комунікації сприймаються зазвичай як допоміжна 

діяльність, застосовуються відособлено, а не в комплексі з іншими 

елементами менеджменту, подекуди завдання окремих комунікаційних 

інструментів суперечать іншим. Відповідно це призводить до зниження 

сприйняття комунікацій, ускладнення їх інтеграції в систему управління 

підприємством, і, як наслідок, призводить до неефективної роботи. В 

економічній літературі приділено значну увагу проблемам комунікаційного 

процесу з урахуванням різних аспектів інформаційного обміну, які 

досліджували такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як Афанасьєв В. [ 3 ], 

Адаір Дж.[ 1 ], та багато інших відомих науковців.  

Процес ефективного управління вимагає якісного обміну інформацією 

між працівниками і менеджерами для досягнення мети організації. Такий 

обмін інформацією між людьми у процесі управління здобув назву 

комунікації. Комунікаційний процес в менеджменті є важливою складовою 

ефективного функціонування  підприємства, яке являється складним 

об’єктом управління та ґрунтується на сферах людських відносин, 

формується за допомогою мови, символіки, рухів, спонтанних виявів, 

засобом якої є послання або сигнали. Основою комунікацій є інформація. 

Якісний обмін інформацією – невід'ємна частина всіх основних видів 

управлінської діяльності. Зважаючи на це, здійснення комунікації називають 

сполучним процесом.  

Існують три основні проблеми комунікації: технічна проблема 

пов'язана з точністю передачі комунікаційних символів, семантична 

проблема пов'язана з вибором таких символів, які б найбільш точно виражали 
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бажаний зміст та  проблема ефективності – ступінь впливу одержаного 

повідомлення на поведінку об'єкта [ 2 ].  

Удосконаленню організаційних комунікацій і ліквідації перепон в 

організаціях сприяють:раціоналізація структури комунікаційного процесу, 

ефективне застосування графічних методів, фільтрація інформації, що є 

дієвим засобом підвищення ефективності комунікацій. Для ліквідації 

невербальних перепон, які виникають внаслідок неправильного трактування 

учасниками комунікативного процесу виразу очей, міміки, жестів, інтонації, 

модуляції голосу та ін., необхідно вміти "читати" людей за їхніми 

невербальними сигналами. Головне, це навчитися слухати й передавати 

інформацію учасників комунікативного процесу.  

На основі власних досліджень слід зазначити, що для удосконалення 

комунікаційного процесу на підприємстві потрібно чітко визначати потребу в 

інформації кожного структурного підрозділу й кожного робочого місця, 

регулювати інформаційні потоки відповідно до завдань, що вивчаютьсята 

здійснювати взаємодію керівників і підлеглих.  
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 В умовах нинішньої жорсткої конкурентної боротьби і посилення 

впливу змін на сучасному ринку маркетинг відіграє важливу роль у 

діяльності будь – якого підприємства, тому що він дозволяє встановити 

оптимальний взаємозв’язок між організацією і середовищем, частиною якої 

воно є. Сьогодні актуальність розвитку маркетингу на гірничо-

збагачувальних підприємствах полягає у тому, що залізорудна підгалузь є 

найбільш вагомою для економіки України, оскільки створює значну частину 

http://www.dissercat.com/content/nauchnoe-upravlenie-obshchestvom-i-proekty-nauki-filosofsko-metodologicheskii-analiz
http://www.dissercat.com/content/nauchnoe-upravlenie-obshchestvom-i-proekty-nauki-filosofsko-metodologicheskii-analiz
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валового національного продукту за рахунок експорту та імпорту 

залізорудної продукції (обкотишів, концентрату, агломерату).Тому, внаслідок 

впливу об’єктивних і суб’єктивних причин, питання підвищення 

прибутковості залізорудних підприємств потребує пильної уваги з боку 

маркетологів та економістів. 

Маркетингова діяльність на гірничо-збагачувальних підприємствах  

здійснюється в контексті сформованої на підприємстві маркетингової 

стратегії, що потребує коригування з урахуванням  динамічних змін умов 

зовнішнього середовища. Лідерами гірничовидобувної промисловості 

України є гірничо-збагачувальні комбінати (ГЗК) з видобутку та збагачення 

залізних руд. Ресурси цих корисних копалин в Україні найбільші у світі та 

становлять   майже 12 млрд. т., що перевищує 16%   світових розвіданих 

запасів.  

Основними країнами, куди ГЗК України експортує продукцію, є Китай, 

Туреччина, Чехія і Словаччина, які в сукупності забезпечують 2,9 млн. т в 

експорті. Основну частку у структурі поставок залізорудної продукції 

(ЗРП)українських підприємств на внутрішній ринок складає концентрат. Цей 

вид ЗРП є основою для подальших металургійних переділів (агломерації), які 

в свою чергу обумовлюють якість доменної шихти.  

Задачею маркетологів на гірничо-збагачувальних підприємствах 

повинно стати створення такої системи управління якістю ЗРП, яка б 

дозволила не тільки забезпечувати необхідний рівень її споживчих 

характеристик, а й надала б цій системі можливість адаптації до змінних 

вимог зовнішнього середовища.   

В сучасних умовах можна визначити такі шляхи удосконалення 

маркетингової діяльності на гірничо-збагачувальному підприємстві : 

1. Інвестування власних коштів підприємства для покращення позицій 

на внутрішньому та зовнішніх ринках у стратегічній перспективі  його 

конкурентоспроможності. Для цього необхідно використовувати сучасні 

управлінські підходи у маркетинговій діяльності підприємства, що пов’язані 

з використанням удосконаленого інформаційного забезпечення відносно 

ринків сучасного гірничо-збагачувального устаткування, технологій 

бенчмаркінгу.  

2. Удосконалення цінової політики, яка б ураховувала співвідношення 

«якість–ціна» ЗРП. Виходячи з того, що конкуренти на зовнішньому ринку 

постійно шукають шляхи завоювання нових ринків, необхідно буди готовим 

до того,що ціни можуть маневрувати від досить високих до низьких,але якщо 

якість відповідає ціні,то це не може не привертати увагу покупців . 

3. Транспортування вантажу ( на внутрішньому і на зовнішньому ринку 

) – повинно бути добре організовано, найзручніший на даний момент  спосіб 

перевезення є водний та залізничний транспорт . 

Маркетингова стратегія належить до основних функціональних 

стратегій підприємства. Високий рівень динамічності ринкового середовища 

ГЗК доводить об’єктивну необхідність постійного моніторингу зовнішніх 

факторів для створення інформаційного базису ефективного коригування 
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функціональних стратегій розвитку підприємств. Ефективність 

маркетингових досліджень часто визначається спрямованістю інноваційної 

стратегії підприємства щодо створення проектів по підвищенню 

конкурентоспроможності продукції на основі вивчених вимог і потреб 

споживачів. 
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Однією з основних цілей будь-якого підприємства є забезпечення 

прибутковості не тільки в поточний період, а й на перспективу. Ця мета 

досягається завдяки створенню і реалізації конкурентних переваг 

підприємства у різних напрямках діяльності: модернізації технологій 

виробництва товарів або продукції, удосконалення організаційних 

господарських та управлінських процесів, удосконалення системи 

маркетингу, оптимізації фінансового менеджменту, навчання персоналу. 

Тому важливим завданням у менеджменті підприємства є створення системи 

управління прибутком, яка в подальшому потребує удосконалення. 

До функцій системи управління прибутком, в тому числі і на гірничо-

збагачувальному підприємстві, належать: розробка цілеспрямованої 

комплексної стратегії керування прибутком підприємства; створення 

організаційних структур, що забезпечують прийняття і реалізацію 

управлінських рішень по формуванню і використанню прибутку на різних 

рівнях; формування ефективних інформаційних систем, що забезпечують 

обґрунтування альтернативних варіантів управлінських рішень; здійснення 

аналізу різних аспектів формування і використання прибутку; здійснення 

планування формування, розподілу і використання прибутку; розробка 

діючої системи стимулювання формування прибутку і її ефективного 

використання; здійснення ефективного контролю за реалізацією прийнятих 

управлінських рішень в області формування і використання прибутку.. 

Але треба відмітити декілька важливих моментів, що характеризують 

сучасні умови ведення бізнесу та мають бути враховані під час 

удосконалення системи управління прибутком підприємства. 

Перше, і, мабуть, найголовніше є те, що сьогодні змінюється концепція 

діяльності сучасних організацій: на заміну простому прагненню отримання 
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прибутку приходить обґрунтована необхідність складання планів на 

стратегічне планування. Тому підприємствам доводиться поступатись 

короткостроковими вигодами на користь таких заходів, що забезпечать 

тривалу прибутковість діяльності. Саме тому провідні підприємства світу 

будують свої системи менеджменту на основі концепції задоволення 

зацікавлених сторін, до яких належать власники, споживачі, посередники, 

персонал, постачальники, регулятивні органи, різноманітні спільноти та 

групи впливу. 

По-друге, дуже важливим є розуміння того факту, що рівень прибутку, 

досягнутий на сьогоднішній день, є результатом рішень, прийнятих 6-18 

місяців тому або іще раніше. Тому, рішення, які приймає сьогоднішній 

керівник, впливають на фінансово-економічні результати діяльності на 

декілька років наперед. 

По-третє, системи вимірювання та оцінки ефективності діяльності, що 

існують на гірничо-збагачувальних підприємствах України потребують 

принципових змін. В багатьох із них існують протиріччя між необхідними 

стратегіями і оцінюванням результатів. Наприклад, на підприємствах 

заохочується колективна робота, але система оплати праці будується на 

особистому вкладі працівника. Також існує велика різниця в ринковій 

вартості компанії та вартості її активів за балансовим звітом. Недоліками 

систем вимірювання та оцінки ефективності діяльності є завелика 

чисельність показників, а також їх недосконалість, що веде до «ігор із 

цифрами» без покращення ефективності, або, навіть, із погіршенням її. 

Таким чином, для удосконалення системи управління прибутком на 

гірничо-збагачувальному підприємстві обов’язково необхідно враховувати 

вищенаведені фактори та уникати зазначених недоліків. 

Також треба сказати, що основними резервами збільшення суми 

прибутку для гірничо-збагачувальних підприємств України є збільшення 

обсягу реалізації продукції, зниження її собівартості, підвищення якості 

товарної продукції, оптимізації обсягів її реалізації на різних ринках збуту. 

Роль управління прибутком у підвищенні ефективності 

зовнішньоекономічної діяльності гірничо-збагачувальних підприємств 

України полягає у визначенні впливу економіко-виробничих факторів на 

показник прибутку під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності, та 

розробці заходів, щодо впливу на ці фактори у вигідному для підприємства 

напрямку. Крім того для підвищення ефективності зовнішньоекономічної 

діяльності гірничо-збагачувальних підприємств України і підвищення таким 

чином її прибутковості є покращення якісних показників залізорудної 

продукції та зниження її собівартості, що істотно підвищить її 

конкурентоспроможність на світовому ринку. 
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Розвиток персоналу є найважливішою умовою успішного 

функціонування будь-якої організації. Особливо важливим є цей аспект 

управління персоналу в сучасних умовах, коли науково-технічний прогрес 

значно прискорює старіння професійних знань і навичок. Невідповідність 

кваліфікації персоналу потребам компанії негативно позначається на 

результатах її діяльності. Тому, корпоративна культура може слугувати 

потужним інструментом підвищення загального рівня розвитку персоналу в 

організації. 

Ефективність діяльності організації значною мірою залежить від таких 

факторів, як виробничі потужності, технології, персонал, фінансові ресурси, 

потенціал розвитку. Але поряд з цим до значущих факторів належить 

корпоративна культура, тобто сукупність найважливіших положень 

діяльності організації, обумовлених місією та стратегією розвитку. Така 

культура дозволяє відрізнити одну організацію від іншої, генерує 

прихильність цілям організації, зміцнює і направляє відносини 

працівників[1]. 

Специфіка корпоративної культури та її роль в еволюції менеджменту 

привели до зміни взаємовідносин не тільки в межах персоналу підприємства, 

але й між працедавцями і найманими працівниками, яких частіше почали 

залучати до спільної праці для досягнення корпоративної місії. Формальні й 

жорстко регламентовані норми взаємовідносин, які дистанціювали власників 

від персоналу, поступово переростали в співпрацю й партнерство. 

Метою корпоративної культури є формування поведінки персоналу, що 

сприяє досягненню цілей підприємства. Тому в процесі управління 

персоналом підприємства необхідно вирішувати такі завдання: 

- формування персоналу почуття причетності до справ підприємства;  

- залучення персоналу до спільної діяльності на користь підприємства; 

- зміцнення стабільності системи соціальних відносин;  

- підтримка індивідуальної ініціативи працівників;  

- надання допомоги персоналу в досягненні особистого успіху;  

- створення атмосфери єдності менеджерів і персоналу на підприємстві;  

- делегування повноважень і відповідальності. 

Формування корпоративної культури може відбуватися такими 

шляхами: довгостроковою практичною діяльністю; діяльністю керівника чи 

власника (власна культура); штучним формуванням організаційної культури 
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фахівцями консультаційних організацій; природним відбором найкращих 

норм, правил і стандартів, запропонованих керівником і колективом[1]. 

Таким чином, корпоративна культура у системі управління 

підприємством має розглядатися як стратегічний інструмент, що дає змогу 

орієнтувати усі його підрозділи та усіх працівників на загальні цілі, 

підвищувати ініціативу персоналу, забезпечувати відданість загальній справі. 

Процес формування сучасної корпоративної культури в нашій країні 

потребує зусиль усіх суб’єктів господарювання, постійної клопіткої 

діяльності в цій сфері, що є великим простором для подальших досліджень. 

Список використаних джерел: 
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В сучасних умовах господарювання надзвичайно актуальним постає 

питання пошуку нових шляхів конкурентоспроможністю управління 

підприємством. Саме взаємодія маркетингу як концепції управління, 

орієнтованої на ринок, і логістики, як концепції управління, орієнтованої на 

потокові процеси, створюють можливості підвищення товарної й 

інформаційної корисності й цінності, що оцінюються покупцем. 

Зокрема, «маркетингова логістика» – це частина загальної логістичної 

системи, яка забезпечує найбільш ефективну організацію системи товароруху 

і виконує логістичні операції транспортування, складування, упакування [2]. 

Результатом такої інтеграції маркетингу та логістики є: мінімізація загальних 

витрат при заданому рівні обслуговування клієнта; максимізація корисності 

маркетингу і логістики; прискорення матеріального потоку, а відтак 

підвищення реакційної здатності економічних систем, побудованих на 

логістичних засадах. 

Завданням маркетингового логістичного управління підприємством є 

ефективне управління різними потоками від постачальників до підприємства, 

а саме координація дій постачальників, агентів із закупівель, виробників, 

маркетологів, учасників каналів товароруху і покупців. Функціями й 

об'єктами маркетингового логістичного управління є: прогнозування збуту, 

http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/28421/1/Yakovenko.pdf
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планування розподілу, планування виробництва, придбання сировини і 

матеріалів, що входять транспортні потоки, склади підприємства, прийом, 

упаковка, внутрішньозаводське складування, відправка, вихідні транспортні 

потоки, замовлення покупців, доставка і сервісне обслуговування [1]. 

Маркетингове логістичне управління підприємством охоплює весь 

ланцюг постачання та є невід'ємною частиною загальної логістичної схеми 

підприємства. У маркетинговій логістиці вирішуються чотири основні 

завдання: обробка замовлень (як поводитися з замовленнями), складування 

(де і як зберігати запаси), обсяг запасів (скільки запасів зберігати), 

транспортування (куди і як доставляти товари) [2]. 

Маркетингове логістичне управління підприємством як одна з 

головних складових передбачає вдосконалення процесу закупівель, що 

дозволяє мінімізувати втрати, що виникають у результаті присутності в 

реалізованій продукції виробничого браку; відмовлень клієнтів від вже 

відправленої продукції або повернення її через невідповідність якості; 

забезпечення ризиків при невиконанні зобов'язань; часткових втрат продукції 

при транспортуванні; неодержаного прибутку, що міг б бути отриманий від 

реалізації готової продукції, що зберігається на складах підприємства. 

У ході аналізу системи управління на ПрАТ «ЗЕРЗ» було визначено, 

що впровадження маркетингового логістичного управління у господарську 

діяльність ПрАТ «ЗЕРЗ» дозволить приймати швидкі та раціональні рішення 

щодо забезпечення ефективного узгодження факторів впливу між внутрішнім 

та зовнішнім середовищем підприємства. Тому впровадження 

маркетингового логістичного управління ПрАТ «ЗЕРЗ» допоможе 

оптимізувати: збутову діяльність за рахунок аналізу оборотності та 

пришвидшення продажів; товарно-матеріальні запаси на підставі прогнозу 

реалізації; контроль ринкової кон’юнктури та поточних купівельних переваг; 

взаємовідносини із постачальниками та споживачами; виробничі та 

операційні витрати.  

Отже, використання маркетингового логістичного управління на 

виробничих підприємствах призведе до покращення ефективності 

функціонування всієї виробничої системи та сприятиме підвищенню рівня 

конкурентоспроможності підприємства. 
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Стратегічне управління кризами на підприємствах має починатися не з 

аналізу балансу підприємства і здійснення надзвичайних заходів щодо 

запобігання фінансової неспроможності, а моменту вибору місії 

підприємства, вироблення концепції і мети його діяльності, формування і 

підтримки на достатньому рівні стратегічного потенціалу підприємства, 

здатного забезпечувати протягом тривалого часу його конкурентну перевагу 

на внутрішньому і зовнішньому ринках. Переваги та обмеження 

використання стратегічного управління наведені в табл.1. 

Таблиця 1 

Переваги та недоліки стратегічного управління 

Переваги Недоліки 

Розподіл пріоритетів не лише між 

напрямками діяльності, а й між поточною 

та майбутньою діяльністю 

Перевищення сподівань на стратегічні 

рішення і спрямування на них всіх 

ресурсів, а не застосування 

системного підходу для реалізації 

стратегічної діяльності 

Зв'язок поточних рішень з майбутніми 

результатами, реальна оцінка рішень і 

прогнозування їхніх наслідків 

Великі витрати часу на розробку 

стратегій, що призводить до 

запізнення і реакцій на зміни в 

середовищі 

З'ясування сильних та слабких сторін 

діяльності підприємства, загроз і 

можливостей,врахування їх при 

формулюванні стратегій і визначенні 

цілей для забезпечення впливу на 

діяльність підприємства 

Розробка нереалістичних планів, які 

не враховують специфічних 

особливостей об'єкта планування та 

можливостей (у тому числі швидкості) 

впровадження стратегічних змін 

Пошук альтернативних варіантів 

досягнення цілей 

Забюрократизованість процедур 

розробки планів і стратегій 

 

Стратегічні рішення визначаються ступенем інформованості 

керівництва про фактично існуючі і назріваючі загрози зсередини і ззовні 

підприємства. Мова йде про розробку таких стратегічних заходів, які б 

містили проекти можливих кризових ситуацій на основі методів їхнього 

раннього виявлення. 

Отже, з поставленого завдання виявлені проблеми для вирішення в 

умовах кризового функціонування підприємства : 

- несвоєчасність управлінських впливів; 
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- нівелювання неприпустимих відхилень фактичних параметрів 

системи від заданих(плану, нормативу, програми); 

- проблеми розпізнавання та ідентифікації передкризових ситуацій; 

- проблеми запобігання кризи; 

- проблеми життєдіяльності організації у кризовому стані; 

- проблеми виходу з кризи та ліквідації її наслідків; 

- методологічні проблеми антикризового управління; 

- фінансово-економічні проблеми антикризового управління; 

- правові проблеми антикризового управління; 

- соціально-психологічні проблеми антикризового управління; 

- проблеми прогнозування криз; 

- розробка управлінських рішень в умовах ризику; 

- аналіз та оцінка кризових ситуацій; 

- інноваційні стратегії поведінки у кризі; 

- конфліктологічні проблеми антикризового управління; 

- інвестиційне проектування. 

Отже, нездатність передбачити і непоінформованість веде до прийняття 

рішень, що містять певну частку ризику, тоді замість очікуваної віддачі 

можуть виникнути втрати. Часто такі втрати мають стійкий характер і 

підприємство припиняє своє існування внаслідок банкрутства. Будь-яке 

підприємство, будучи благополучним або з кризовими симптомами, повинно 

враховувати неминучість виникнення ризикових ситуацій, що можуть 

призвести до збоїв у роботі або до ще більш серйозної дестабілізації. 

Постійні погрози зовнішнього середовища вимагають гнучкого й адекватного 

реагування і динамічного управління організацією з використанням 

стратегічного управління. 
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Однією з базових галузей економіки України залишається гірничо-

металургійна галузь, забезпечуючи до 25 % всього національного 

виробництва товарів, 34 % національного експорту [1]. Металургійні 

підприємства є найбільш великими платниками податків у нашій країні. 

Підприємства галузі, що належать крупному приватному капіталу, виявилися 

не готовими до всіх викликів, пов'язаних зі світовою кризою, насамперед 

перевиробництвом чорних металів, падінням попиту на металопродукцію 

низької якості, посиленням конкуренції та появою нових гравців на світових 

ринках: Китаю, Індії та Південної Кореї.  
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Металургійні підприємства країни в порівнянні з розвиненими 

країнами світу характеризуються істотним технологічним відставанням і 

підвищеною енергоємністю. Тому ефективна стратегія розвитку галузі 

повинна передбачати залучення інвестицій інноваційного порядку для 

вдосконалення технологій, зниження енергоємності, суттєвої модернізації, 

поліпшення асортименту та якості продукції.  

Металургійна галузь України знаходиться у кризовому стані.  В умовах 

мінливості ринкової кон'юнктури проекти підвищення ефективності 

виробничих та інших бізнес-процесів більш значущі, ніж збільшення 

виробництва металопродукції. Крім того, одним з пріоритетних завдань для 

металургійної галузі не тільки на регіональному рівні, а й у національному 

масштабі є підвищення її конкурентоспроможності шляхом зниження витрат 

на виробництво при збільшенні якості продукції.  

Головним позитивним моментом для галузі у другій половині 2015 

року слід вважати очікуване зростання економіки країн ЄС, Близького Сходу 

та США, що спричинить збільшення попиту на металопрокат в цих регіонах, 

при тому, що пропозиція залишиться на колишньому рівні, оскільки в даний 

час не спостерігається введення в експлуатацію нових сталеплавильних 

потужностей.  

Також, на пожвавлення вітчизняного виробництва матиме позитивний 

вплив недавнє різке зниження митних зборів на українські товари з боку 

Євросоюзу, що безсумнівно підвищить їхню цінову привабливість, в тому 

числі це стосується і продукції металургійних підприємств. Згідно з 

прогнозами експертів, приріст споживання металопрокату в країнах ЄС 

складе 2,5-3%, що дозволить українським металургам повністю 

компенсувати втрати від зниження поставок до Росії. Як наслідок, це також 

збільшить попит з боку металургів на суміжну продукцію, таку як 

транспортні і розливні ковші, вогнетривкі плити, методичні нагрівальні печі, 

жаростійкі суміші, прокатні стани. 

Підтримка української металургійної галузі має стати стратегічним 

завданням для держави, – оскільки металургія не лише забезпечує 11,6% 

(321,8 тис. чол.) робочих місць в українській промисловості, але й близько 

50% валютних надходжень [1]. 

Таким чином, визначення стратегічних напрямів розвитку 

внутрішнього ринку металопродукції,  підприємств металургійної галузі, 

чорної металургії дозволять запобігти падінням цін та збільшити частку 

світового ринку, який належить виробникам України. 

Список використаних джерел: 
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38 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ  

МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Мельнікова І.Є. 

к.е.н., доцент кафедри менеджменту і адміністрування 

ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

 

За своєю суттю, стратегія є набором правил для прийняття рішень, 

якими організація керується в своїй діяльності. Стратегія – це визначення 

основних довгострокових цілей та завдань підприємства, затвердження курсу 

дій і розподілу ресурсів, необхідних для досягнення цих цілей. Отже, 

стратегія – це координуючий, об’єднуючий фактор між цілями і ресурсами 

фірми. 

 Маркетингова стратегія – це розробка стратегічних рішень, які 

дозволять ефективно реалізувати завдання середньострокового і 

короткострокового періоду підприємства. Розробка маркетингової стратегії 

необхідна для забезпечення ефективності маркетингових заходів, що 

проводяться. Розробка і реалізація стратегії маркетингу на споживчих ринках 

вимагає від будь-якої компанії гнучкості, здатності розуміти, 

пристосовуватися і, в окремих випадках, впливати на дії ринкових механізмів 

за допомогою спеціальних маркетингових методів. Більшість стратегічних 

рішень, які приймає будь-яка компанія, лежать у сфері маркетингу. 

Створення нового бізнесу, злиття і поглинання, освоєння нової ринкової ніші, 

дилерська політика, звуження або розширення продуктової лінійки, вибір 

постачальників і партнерів - всі ці і багато інших рішень приймаються в 

рамках маркетингової стратегії. Від адекватності маркетингової стратегії 

компанії залежить успіх бізнесу. Формування маркетингової стратегії може 

включати: 

- розробка маркетингової політики підприємства в цілому; 

- розробка маркетингового плану; 

- виявлення конкурентних переваг; 

- розробка рекомендацій за системою збуту і каналів розподілу товару; 

- розробка стратегії по просуванню продуктів і послуг на ринок; 

- формування політики в області стимулювання збуту; 

- розробка системи мотивації споживачів; 

- рішення по залученню і утриманню прибуткових клієнтів. 

Маркетингова стратегія підприємства, фірми або компанії 

розробляється нашими з врахуванням комплексу чинників, таких як ситуація, 

що склалася на ринку, вплив зовнішнього оточення, пріоритети розвитку 

компанії, внутрішні ресурси фірми і так далі. Ефективно розроблена 

маркетингова стратегія дозволяє підприємству: 

- значно розширити клієнтську базу і збільшити об'єм продажів; 

- підвищити конкурентоспроможність продукції/услуг; 

- налагодити регулярний механізм модифікації тих, що існують і 

розробки нових продуктів; 
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- створити інструмент масового залучення клієнтів; 

- виробити ефективну цінову і продуктову політику; 

- створити механізм контролю маркетингових заходів; 

- підвищити якість обслуговування клієнтів. 

 

 

ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ  

НА УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Вороніна А.В. 

к.е.н., доцент, Дніпродзержинський державний технічний університет 

Ніколаєва К.М. 

студентка, Дніпродзержинський державний технічний університет 

 

В сучасних умовах нестабільності зовнішнього середовища 

підприємства незалежно від специфіки своєї діяльності відчувають на собі 

тиск динамічних чинників бізнес-середовища. Світова практика бізнесу 

показує, що більшість організацій, які досягли значних результатів в бізнесі, 

завдячують саме впровадженню системи стратегічного управління. 

Незважаючи на явні переваги використання стратегічного управління, в 

Україні теорія та практика цього спрямування не є поширеною. 

Проаналізувавши наукові роботи вітчизняних авторів та узагальнивши досвід 

українських підприємств, ми можемо визначити основні причини 

уповільненого, ускладненого переходу підприємств України до стратегічного 

управління або ж неефективності його впровадження. Такими причинами є: 

Більшість керівників  не вбачають потреби у виробленні 

довгострокової стратегії та вважають, що в сучасних динамічних умовах 

зміни бізнесу  не можливо вирішувати питання розвитку.   

Деякі топ-менеджери не мають орієнтирів, місії, цільового спрямування  

розвитку підприємства, можливості вивчення впливу зовнішнього оточення й 

адекватно та вчасно реагувати на нього, а також  здатність адаптуватися, або 

ж активно вливати на це середовище. Все це призводить до безпомічності 

керівництва при зіткненні із неочікуваними змінами та навіть до 

збанкрутіння та закриття підприємств.  

Підприємства планують свою діяльність не враховуючи динамічність  

зовнішнього середовища, вони складають план своєї діяльності як на 

сьогодні, так і на майбутнє не завжди враховуючи ризики. За даними  

Міністерства юстиції України в 2014 році було отримано 13,198 тис. оголень  

про банкрутство (в 2013 році таких оголошень становило 3,730 тис. 

оголошень). 

Обмежені фінансові можливості  переважної частини підприємств та 

недостатня кількість  фахівців необхідного рівня. Так як формування 

стратегії підприємства передбачає обґрунтування та розробку інвестиційних 

проектів та відповідних бізнес-планів, аналіз і розроблення можливостей 

випуску нових видів продукції, можливості випуску нових цінних паперів, 
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оцінку ризиків, все це вимагає підкріплення  висококваліфікованими  

експертами-аналітиками та фінансовою базою.  

Обмежене інформаційне забезпечення. Керівники українських 

підприємств зазначають, що не мають достатньої інформації про стан ринку.  

Проте, варто зауважити, що вже є певні досягнення з успішного 

впровадження стратегічного управління на українських підприємствах 

харчової промисловості («Світоч», «Корона»), інноваційних технологій 

(«Мотор-Січ», «Квазар-Мікро»), інформаційних технологій («Київстар»), у 

банківських структурах тощо. Ці підприємства мають чітко визначену місію, 

концепції, цілі, організаційну культуру, неординарний підхід до вирішення 

проблем та вживають ефективні заходи у конкурентній боротьбі. Будь-яке 

підприємство, яке має на меті отримувати прибутки, утримувати конкурентні 

позиції, успішно функціонувати на ринку повинно опиратися на стратегічне 

управління. 

Для того, щоб популяризувати стратегічне управління в Україні та 

створити умови для його ефективного використання необхідно запровадити 

інформаційне поле в бізнес-середовищі для формування навичок в сфері 

стратегічного управління та стратегічного мислення.  Такими заходами 

можуть бути створення бізнес-семінарів, бізнес-форумів для обміну досвіду 

між вітчизняними та зарубіжними підприємствами, які вже ефективно 

використовують стратегічне управління.  

 

 

РОЗВИТОК СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ 

 

Калініченко О.В. 
к.е.н., доцент, ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

Остапенко О.І. 

студентка, ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

 

Поняття ―менеджмент‖ міцно увійшло в наше повсякденне життя і 

стало звичним для ділового українського життя. Однак необхідно 

враховувати, що мова йде про нову філософію, де діють інші системи 

цінностей і пріоритетів. 

Нині питанням менеджменту надається велика увага. В країні 

створюються багаточисельні школи бізнесу та менеджменту, розвивається 

управлінська інфраструктура. 

Менеджмент як наукова система організації виробництва є однією з 

найважливіших умов ефективності та прибуткової діяльності підприємств. 

Він дістав загальне визнання у всьому світі, не оминувши і Україну. Тому 

сучасна теорія і практика менеджменту набуває особливого значення. 

Особливістю сучасного менеджменту передусім є те, що однією з 

головних його функцій стає підприємницька діяльність. Підприємництво 

перетворюється в ядро менеджменту. 

Успішна підприємницька діяльність неможлива, якщо в організації (на 
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підприємстві) не впроваджуються нововведення. Сучасний менеджер має 

бути новатором, протистояти консерватизму, орієнтувати підприємство на 

постійні зміни, вдосконалення технологічного та організаційного процесу 

залежно від кон'юнктури ринку. 

Якщо розглядати конкретно українську модель сучасного 

менеджменту, то можна сказати, що вона перебуває в стані формування. Для 

більшості компаній розвиток такого бачення сучасного менеджменту є 

зіставленням  (конгломератом)  різних зарубіжних методів на базі 

збережених старих адміністративно-бюрократичних систем. Сучасні методи 

управління культурою організації, що відпрацьовуються в комерційних 

фірмах, постійно знаходять своє застосування в некомерційних організаціях. 

Тому розвиток сучасного менеджменту в Україні являє собою безперервний 

пошук все більш нових засобів зробити свою компанію більш 

конкурентоспроможною на світовому ринку управління. 

Список використаних джерел: 
1. Туленков, М. В. Сучасні теорії менеджменту [Текст]: навч. посібник 

/ М. В. Туленков. – К. : Каравела, 2012. – 304 с. 

2. Федоренко, В. Г. Основи менеджменту [Текст] : підручник для ву- 
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ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ 

РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯМ, ЯК ОДИН З НАПРЯМІВ УПРАВЛІННЯ 

БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГЗК 

 

Рибалко Л.П. 
к.е.н., ст. викладач, Криворізький економічний інститут 

ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

 

Сьогодні на ГЗК Кривбасу, в порівнянні із зовнішніми конкурентами, 

невисока ефективність використання мінеральних ресурсів, значний 

моральний і фізичний знос основних виробничих засобів, недостатній рівень 

проведення маркетингових досліджень, реклами на продукцію із розкривних 

порід. Відсутність стратегічного бачення, щодо можливостей ГЗК виробляти 

полі-продукти та відсутність цілісної системи управління 

ресурсозбереженням, адаптованої до сучасних ринкових умов 

господарювання свідчить про свідоме втрачання менеджментом промислових 

підприємств нових бізнес-напрямів. 

Результати аналізу свідчать, що у науковій літературі і практичній 

діяльності існуючих ГЗК для оцінки варіантів і стану ресурсозбереження 

використовується велика кількість показників. Однак, для гірничорудних 

підприємств відсутня їх систематизація, залишаються невизначеними 
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співвідношення та підпорядкованість між ними, відсутні рекомендації з 

використання певних критеріїв управління ресурсозбереженням на різних 

часових інтервалах. Для реалізації рішень з ефективного управління 

ресурсозбереженням необхідна математична формалізація цієї великої 

кількості показників, системна економічна оцінка ефективності управління 

ресурсозбереженням, як одного з напрямів в управлінні бізнес-процесами 

підприємства.  

Динамічність зовнішнього середовища свідчить про необхідність 

стратегічної орієнтації підприємств у напрямі ресурсозбереження та 

управління ним за принципом зворотного зв’язку. Управління 

ресурсозбереженням повинно бути орієнтоване на перспективні напрямки 

розвитку виробництва, оптимальне реагування на зміни, які потенційно 

можливі через 5–7 років. У практиці ГЗК комплексне використання сировини 

є всі можливості здійснювати через паралельне виробництво супутньої 

продукції із розкривних порід, що дозволить знизити собівартість основної 

продукції та підвищити цінову конкурентоспроможність підприємства. 

Виникає також необхідність трансформації підходів до управління 

підприємством, які можуть суттєво змінювати цілі, цінності, критерії, 

системи і методи управління. Особливої актуальності в сучасних ринкових 

умовах набуває розвиток та вдосконалення діяльності підприємства на 

підставі вартісно-орієнтованого підходу (далі – ВОП) 1. У науковій 

літературі ВОП переважно розглядається стосовно операційної та фінансової 

діяльності підприємств, але не розглядається для організації у напрямі 

економічного механізму управління ресурсозбереженням шляхом 

виробництва супутньої продукції з розкривних порід ГЗК. Цей підхід 

дозволяє поєднати різні управлінські вектори (один з яких – це управління 

ресурсозбереженням) в орієнтації на стабільний розвиток підприємств. 

Зважаючи на дану ідею, зміст трактування ВОП в управлінні 

ресурсозбереженням ГЗК пропонується визначати як підхід, що заснований 

на оптимізації вартісних параметрів через комплексне використання 

сировини при паралельному виробництві основної та супутньої продукції 

підприємств з розкривних порід для зростання економічної доданої вартості 

підприємства, що передбачає також підвищення ефективності і цінової 

конкурентоспроможності продукції 2.  

Таким чином, результуючою оцінкою при удосконаленні економічного 

механізму управління ресурсозбереженням ефективності ресурсозбереження 

із використанням вартісно-орієнтованого управління є визначення показника 

EVA, що одержується підприємством за визначений період виробничої 

діяльності, який використовується для прийняття рішень, що стосуються 

питань підвищення ринкової вартості підприємства, впровадження нових 

технологій та виведення на ринок нових видів товарів. Це дозволить 

поєднати різні управлінські вектори в орієнтації на удосконалення 

економічного механізму управління ресурсозбереженням, як одного із 

напрямів управління бізнес-процесами на гірничо-збагачувальних 

комбінатах, із застосуванням вартісно-орієнтованого підходу. 
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РЕБРЕНДИНГ КАК ВАРИАНТ ИЗМЕНЕНИЯ СТРАТЕГИИ 

КОМПАНИИ 

 

Елизаров И.Г. 

ассистент кафедры менеджмента и администрирования 

ГВУЗ «Криворожский национальный университет» 

Клипилина Д.И. 

студентка, ГВУЗ «Криворожский национальный университет» 

 

Ребрендинг - активная маркетинговая стратегия, которая включает 

комплекс мероприятий по изменению бренда (как компании, так и товара), 

либо его составляющих: названия, логотипа, слогана, визуального 

оформления, с изменением позиционирования. Ребрендинг проводится в 

русле изменения концептуальной идеологии бренда.  

Благодаря ребрендингу бренд приводится в соответствие с текущим 

состоянием бизнеса и планами компании. Ребрендинг предполагает 

изменения во всех бренд-коммуникациях: от упаковки до рекламных 

материалов. Как правило в результате ребрендинга не происходит полной 

ликвидации бренда. С помощья этой маркетинговой стратегии бренд 

эволюционирует. Получив обновление, бренд может стать существенно 

свежее, эмоциональнее. Он оживает, получает новые силы, обретает новые 

качества, становится более привлекательным для имеющихся клиентов и 

завоевывает новых.  

Перемены, которые не особо значительны в визуальных элементах или 

рекламной политике, не будут являться ребрендингом. Ребрендинг - это не 

процесс смены внешнего вида, а отражение качественных изменений в 

позиционировании и стратегии компании. Ребрендинг – это всегда факт 

тотального пересмотра почти всех атрибутов бренда.  

Ребрендинг имеет смысл проводить в ситуации когда: 

 - первоначально бренд был неверно позиционирован; 

 - изменяются условия рынка, а адаптация существующего бренда в них 

не возможна; 

 - уровень знания бренда становится очень низким; 

 - бренд стает менее конкурентоспособным и тем самым начинает 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B5
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проигрывать конкурентам; 

 - перед брендом поставлены более амбициозные задачи. 

Задачи, которые ставятся перед ребрендингом, следующие: 

 - размеживание бренда (усиление его уникальности); 

 - усиление бренда (рост лояльности потребителей); 

 - увеличение целевой аудитории бренда (привлечение новых 

потребителей). 

Можно выделить следующие этапы ребрендинга : 

1) Аудит бренда (изучение его состояния, оценка отношения к нему, 

знание и уровень лояльности целевых аудиторий; определение слабых и 

сильных сторон; понимание глубины ребрендинга; анализ финансовых 

ресурсов компании); 

2) Разработка стратегии и тактики ребрендинга (определение элементов 

бренда подвергающихся изменению); 

3) Обновление основных элементов идентичности бренда (новое 

позиционирование, новые элементы системы визуальной и вербальной 

идентификации; новая коммуникационная стратегия бренда); 

4) Донесение до аудитории смысла ребрендинга. 

Отличным примером ребрендинга является обновление бренда Mozilla 

Firefox. Первоначально название компании было Phoenix, и на его логотипе 

был изображен феникс с раскрытыми крыльями. В дальнейшем организация 

изменила свое название на Firefox, а на новом логотипе изобразили 

огненного лиса, охватывающего земной шар. Уникальность логотипа не 

подвергается сомнению. Так же довольно таки хорошим примером является 

логотип всемирно известной компании, разрабатывающей программное 

обеспечение Microsoft. Начиная с 1978 года, с самого первого логотипа, 

Microsoft двигался по пути упрощения своего фирменного стиля. На данное 

время логотип избавлен от лишних элементов. 

В качестве итога можно сделать вывод о том что, провести ребрендинг 

– это значит не просто изменить фирменный стиль, логотип и другие 

компоненты бренда, а важно сохранить те элементы, которые аудитория 

воспринимала как сильные стороны компании и сделать так, чтобы бренд 

был уникальным. 

 

 

СТРАТЕГИЯ ДЕМАРКЕТИНГА В РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ 

 

Елизаров И.Г.  

ассистент кафедры менеджмента и администрирования 

ГВУЗ «Криворожский национальный университет» 

Недельская Д.А.  

студентка, ГВУЗ «Криворожский национальный университет» 

 

Демаркетинг – это стратегия поведения продавца в маркетинге, 

направленная на снижение спроса на товар любыми способами. 
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Необходимость использования демаркетинга наступят в случае слишком 

большого спроса, гораздо превышающего предложение, ввиду 

невозможности по каким-либо причинам увеличить производство товара. 

Демаркетинг может осуществляться как на товарном рынке, так и в сфере 

услуг.  

Ведущие маркетинговые стратегии компаний обычно направлены на 

привлечение и сохранение клиентов. Но что если затраты на клиента 

превышают его прибыльность или сотрудничество негативно для имиджа 

фирмы? Как правильно выявить и прекратить работу с такими клиентами, не 

потеряв при этом основную клиентскую базу? Этим вопросам посвящены 

исследования и разработки в области демаркетинга.  

Для демаркетинга существуют различные примеры, многие из которых 

широко известны, но часто используются не в полную силу. Самый простой 

и распространенный пример – это введение минимального объема заказа, 

повышенная оплата за маленькие заказы или оплата за отдельные услуги для 

клиентов, не достигших определенного объема. На первый взгляд такая 

стратегия банальна и должна применяться во всех предприятиях. Практика 

же показывает, что многие фирмы, пытаясь удовлетворить и сохранить всех 

своих клиентов, отказываются от ее применения и мирятся с убытками. В то 

время, как простые правила могут привести к значительному увеличению 

прибыли. Этот пример показывает только частичный отказ от клиентов так, 

как здесь отдельные группы не полностью исключаются, а идет попытка 

увеличения их прибыльности и продолжения совместной работы. 

Полный отказ от отдельных групп клиентов происходит в случае 

попытки избежать негативного влияния на имидж фирмы и продуктов при 

работе с определенными клиентами или каналами сбыта. При выборе такой 

стратегии полного отказа от отдельных групп клиентов необходимо 

просчитать связанные с этим ограничением потери объема не только в 

настоящий момент, но и развитие исключенных клиентов в будущем.  

Также демаркетинг применяется в государственном секторе при 

попытке сократить потребление алкоголя или сигарет. Или понизить 

продажи продуктов, требующих больших природных ресурсов. Такие 

антикампании широко используются фирмами, производящими продукты без 

дополнительных добавок, или в экологичной упаковке. 

Большинство исследований показывают, что только 20 % клиентской 

базы являются прибыльными для фирмы, 60% большей частью покрывают 

издержки, связанные с их обслуживанием, и приносят только 

незначительную прибыль, 20% приносят значительные убытки. Эти цифры 

показывают, что для большинства предприятий вопрос анализа клиентской 

базы должен быть частью каждодневной работы. Основными шагами для 

изучения убытков и прибыли клиентов могут быть: 

 - Расчет всех затрат, связанных с обслуживанием клиентов; 

 - Сортировка услуг на оплачиваемые клиентом и предоставляемые 

безплатно; 

 - Сегментирование клиентской базы; 
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 - Распределение услуг по отдельным сегментам. 

В целом, повышение прибыльности клиентов сложная тема, при 

которой должны быть приняты во внимание различные критерии. При этом 

очень важно понимать все расходы, связанные с обслуживанием даже самых 

незначительных клиентов. Этот фактор очень часто упускается из виду, что 

приводит к значительным убыткам. 

 

 

ТЕХНОЛОГІЯ «MYSTERY SHOPPING» В ТОРГІВЛІ 

 

Єлізаров І.Г. 

асистент кафедри менеджменту і адміністрування 

ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

Ганзенко Г.С. 

студентка, ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

 

Технологія «Mystery Shopping (Таємний покупець)» - метод 

дослідження, який застосовується як у рамках маркетингового дослідження, 

направленого на оцінювання споживчого досвіду, отриманого клієнтом у 

процесі придбання товару або послуги, так і з метою вирішення 

організаційних завдань, наприклад, визначення рівня дотримання стандартів 

обслуговування клієнтів співробітниками в організації та ін. 

Mystery Shopping виділився як самостійний напрям досліджень в 40-х 

роках минулого століття в США. Використання методології було в першу 

чергу пов’язане з перевіркою чесності співробітників. У рамках програми 

керівництво роздрібних мереж з'ясовувало: чи видають продавці чек під час 

покупки, чи відповідає ціна товару офіційно встановленій, чи не обважують 

продавці покупців та ін. 

Розвиток Mystery Shopping в його сучасному вигляді збігся у часі з 

розвитком мережі Інтернет у країнах Заходу, особливо в США. У великих 

мережевих компаній, таких як Wall-mart, City-bank, Macdonald’s, Shell 

з’явилась, врешті, можливість за прийнятною ціною і щодня з допомогою 

Інтернет отримувати оперативну інформацію про рівень обслуговування 

клієнтів у кожній з тисяч своїх філій, магазинів, ресторанів або 

автозаправних станцій. Цю інформацію для них збирала справжня армія 

«таємничих покупців», які працюють на спеціалізовані агентства Mystery 

Shopping. У США таких агентств сьогодні близько 500. 

Технологія «Mystery Shopping» полягає в оцінці якості обслуговування 

за допомогою підготовлених людей, які відвідують роздрібну точку в ролі 

звичайних клієнтів. Перед початком роботи в конкретному проекті «таємний 

покупець» проходить спеціальне навчання – вивчає специфіку проекту, в 

якому він має намір брати участь. Результати своїх спостережень він 

заносить у спеціальну форму (анкету), відзначаючи виконання чи 

невиконання персоналом конкретних стандартів обслуговування. Іноді 
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«таємний покупець» виконує прихований аудіо запис або проводить 

приховану фотозйомку. 

«Таємні покупці» оцінюють: виконання стандартів якості 

обслуговування; дотримання техніки продажів; компетентність персоналу; 

візуальне оформлення і чистоту локації; розміщення pos-матеріалів; роботу 

каси; просування персоналом спеціальних акцій. 

«Mystery Shopping» використовують для: створення режиму контролю, 

«тонусу» обслуговуючого персоналу;стимулювання важливих дій персоналу 

(активних продажів та ін.); заохочення кращих працівників/кращої практики; 

мотивації персоналу (KPI в системі стимулювання персоналу); фокусування 

навчання персоналу на виявлених недоліках; стратегічного аналізу і 

визначення напрямів для інвестицій;вивчення конкурентів. 

При правильному використанні довгострокова програма «Mystery 

Shopping» приводить до таких результатів у роботі роздрібних мереж: 

зростання співвідношення покупців до відвідувачів; зростання середнього 

чеку; зростання продажів додаткових товарів/послуг; зростання продажів на 

одиницю торгівельного персоналу; зростання повторних продажів 

(поведінкової лояльності клієнтів); поліпшення фінансових показників, 

зростання прибутку. 

Основними замовниками програми «Таємний Покупець» в Україні є 

крупні компанії, які володіють великою кількістю роздрібних точок продажів 

або великою кількістю персоналу. Також у ролі замовника послуги можуть 

виступати виробники і постачальники продукції, які контролюють якість 

поширення своєї продукції через партнерські роздрібні мережі. У розвинених 

країнах Заходу послугами програми «Таємний Покупець» активно 

користуються також державні органи, податкові служби, медицина, 

громадський транспорт тощо. 
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НАУКОВИЙ НАПРЯМ 2. 

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» 

 

 

 

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПРАЦІВНИКІВ  

ГІРНИЧОРУДНОГО КОМПЛЕКСУ 

 

Варава Л.М 

д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування 

ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

Самойлюк В.В. 

студентка, ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

 

Умовою існування й розвитку суспільства є праця, яка представляє 

собою діяльність людей, що спрямована на задоволення їхніх життєвих 

потреб. Однією з складових праці є її мотивування на рівні учасників 

трудових відносин. 

Мотивація персоналу - один із способів підвищення продуктивності 

праці. Мотивація праці персоналу є ключовим напрямком кадрової політики 

будь-якого підприємства. Вона займає одне з центральних місць в управлінні 

персоналом, оскільки виступає причиною їхньої поведінки. Орієнтація 

працівників на досягнення цілей організації - є головним завданням 

керівництва персоналом. 

Поняття мотивації трактується як одна із функцій управління. Під ним 

розуміється процес свідомого й доцільного впливу на трудову поведінку 

людей.  

Система мотивації характеризує сукупність взаємопов'язаних заходів, 

які стимулюють окремого працівника або трудовий колектив у цілому щодо 

досягнення індивідуальних і спільних цілей діяльності підприємства.  

Ефективність і успішність будь-якого гірничорудного комбінату 

залежить, насамперед, від персоналу, його ступеня розвитку і 

професіоналізму.  

Стратегія гірничорудних комплексів повинна відповідати світовим 

стандартам у виробництві, в охороні праці і в розвитку своїх працівників. 

Система навчання та розвитку персоналу працює як цiлiсний злагоджений 

механiзм, який вiдповiдає цiлям, завданням і потребам як комбінату в цілому, 

так,i кожного спiвробiтника зокрема, i охоплює всi категорiї спiвробiтникiв – 

вiд робiтникiв до ТОП-менеджерiв. Основоположними принципами системи 

навчання та розвитку персоналу є: випереджаючий характер, системність, 

зв'язок з плануванням персоналу, безперервність, корпоративність, рівні 

можливостей, індивідуальний підхід, ефективність та якість. 

Таким чином, враховуючи стратегiчнi пріоритети підприємств, 

основною задачею є розвиток персоналу та забезпечення структурних 
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підрозділів робітниками, які мають необхідний рівень кваліфікації та 

компетенції. 

Список використаних джерел: 
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ  

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «МОТОР СІЧ» 

 

Бухаріна Л.М. 

д. е. н., доцент  

ДВНЗ «Запорізький національний університет» 

Лубінець М. С., Михник О.А. 

студенти 5 курсу факультету менеджменту 

ДВНЗ «Запорізький національний університет» 

 

Авіабудівна галузь є стратегічно важливою для України і однією з 

базових галузей національної економіки.  

ПАТ «Мотор Січ» - одне з провідних підприємств у світі з розробки, 

виробництва, ремонту та сервісного обслуговування авіаційних 

газотурбінних двигунів для літаків і вертольотів та промислових 

газотурбінних установок [1]. 

Сучасна кризова ситуація в Україні значно впливає на  ПАТ «Мотор 

Січ». Підприємство гостро відчуває недоліки чинного законодавства у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності, політико-економічну нестабільність і 

мінливість зовнішньоінтеграційного курсу держави. Визначимо основні 

можливості та загрози, сильні та слабкі сторони ПАТ «Мотор Січ». 

Стратегічна концепція підприємства ПАТ «Мотор Січ»  - стратегія 

зростання на основі широкомасштабної диверсифікації виробництва, 

зміцнення і розширення позицій на ринку авіаційної техніки та послуг в її 

експлуатації. 

На основі  проведеного аналізу можна виділити окремі стратегії, що 

дозволять реалізувати ринкові можливості і уникнути ринкових загроз, 

використовуючи сильні сторони компанії і нівелюючи слабкі сторони:  

стратегія диверсифікації, географічне розширення у поєднанні з 

наступальною маркетинговою політикою, збільшенням обсягу НДДКР, 

зміцненням організаційної культури.  

Отже, стратегія зовнішньоекономічної діяльності ПАТ «Мотор Січ» 

достатньо розвинена. Одначе найбільш ефективною в ситуації, що склалася, є 

стратегія диверсифікації. Слід проводити активну політику пошуку та 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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закріплення на нових ринках з метою залишити попередні обсяги прибутків 

та мінімізувати втрати внаслідок можливого закриття експортного кордону 

між Україною та Росією. 

Таблиця 1 

Матриця SWOT-аналізу ПАТ «Мотор Січ» 

З
о

в
н

іш
н

є 
се

р
ед

о
в
и

щ
е
 

Ринкові можливості Ринкові загрози 

1. єдина стратегія розвитку держави; 

2. держзамовлення на поставку  

вертольотів; 

3. зростання потреб у авіатехніці з 

вертикальним злетом; 

4. проникнення на ринок Китаю і 

країн Південно-Східної Азії 

5. створення авіадвигунів 5-го 

покоління; 

6. високий ступінь зносу авіаційних 

парків країн СНД. 

1. політична нестабільність; 

2.недостатня законодавча 

забезпеченість галузі; 

3. загострення стосунків між 

Україною та Росією; 

4. посилення конкуренції на 

ринку авіадвигунів; 

5. інфляція; 

6. низький рівень витрат на 

НДДКР. 

В
н

у
тр

іш
н

є 
се

р
ед

о
в
и

щ
е
 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. диверсифікована продуктова 

лінійка; 

2. тривалі історичні зв'язки з великими 

клієнтами, міцні позиції на ринку 

СНД; 

3. повний цикл створення 

авіадвигунів, партнерство з сильним 

розробником двигунів - КБ «Івченко-

Прогрес»; 

4.досвідчений і кваліфікований 

персонал; 

5. низька частка позикових коштів. 

1. висока частка продажу в 

Росії; 

2. низький рівень контролю за 

операційною діяльністю з 

боку міноритарних акціонерів; 

3. необхідність безперервного 

інвестування великої суми 

коштів у наукові розробки та 

модернізацію основних 

фондів. 

Джерело: розроблено авторами за даними [2] 

 

Список використаних джерел: 
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2. ЕСКРІН.  Публічне акціонерне товариство "Мотор Січ". Інформація 

про господарську діяльність емітента. [Електронний ресурс]. – Режим 
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http://escrin.nssmc.gov.ua/Default.aspx
http://escrin.nssmc.gov.ua/14307794.aspx
http://escrin.nssmc.gov.ua/rpt1522_sect4.aspx
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ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В 

ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ 

 

Адаменко М. В. 

к. е. н., доцент 

ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

Товстуха Ю. О. 

студентка, ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

 

На сьогодні світове господарство розглядається як глобальна система, 

котра поєднує національні економіки, здатні діяти як єдине ціле, а отже, в 

умовах глобалізації створюється нове середовище економічного розвитку 

України, у якому прямі іноземні інвестиції постають одним з 

найефективніших інструментів. З огляду на це, інвестиційна діяльність 

виступає визначальним фактором економічного росту будь-якої країни, а 

питання залучення прямих іноземних інвестицій є досить важливим та 

актуальним на сьогоднішній день. 

Однак, приплив іноземних капіталовкладень в економіку України має 

цілу низку перешкод, тому їх дослідження та визначення стабілізаційних 

заходів макроекономічної політики є метою даної доповіді. 

Прямі інвестиції за твердженням Держкомстату – це інвестиції, що 

передбачають довгострокові взаємовідносини, які відображають тривалу 

зацікавленість іноземного інвестора в економіці іншої країни.  

Згідно із статистичними даними, сукупний обсяг прямих іноземних 

інвестицій в Україні на 1 січня 2015 року становив 45916,0 млн. дол. США, 

що на 21,05 % (на 12240,9 млн. дол. США) менше, ніж на початок 2014 року. 

У звітному році із загального обсягу капіталовкладень на душу населення 

припадає 1070 дол. США, що на 9,17 % (на 108 дол. США) менше, ніж в 

минулому році. 

Причиною зниження економічної активності та інвестиційного попиту 

України у 2014 – 2015 роках стали воєнні дії на сході країни. 

Хоча, станом на 1 січня 2014 року обсяг прямих іноземних інвестицій, 

внесених в економіку України з початку інвестування, становив 58156,9 млн. 

дол. США, що на 8,34 % (на 4477,6 млн. дол. США)більше, ніж за 

аналогічний період 2013 року. Із загального обсягу капіталовкладень на душу 

населення на початку 2014 року припадало 1280 дол. США, що на 8,66 % (на 

102 дол. США) більше,  порівняно з 2013 роком. 

Протягом 2013 –2014 рр. спостерігалася позитивна тенденція із 

залучення іноземних інвестицій в економіку України, проте обсяги залучених 

інвестицій не відповідали тому рівню, якого реально потребувала наша 

економіка. 

Останніми роками склад основних країн-донорів інвесторів України є 

практично незмінним, до них відносяться: Кіпр – 13710,6 млн. дол. США, 

Німеччина – 5720,5 млн. дол. США, Нідерланди – 5111,5 млн. дол. США, 
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Російська Федерація – 2724,3 млн. дол. США, Австрія – 2526,4 млн. дол. 

США. 

Обмежений приплив іноземного капіталу в економіку України та 

нераціональність його використання обумовлені наявністю ряду проблем, 

основними з яких є: нестабільне законодавство і корупція; високий 

податковий тиск на капітал підприємств; відсутність дієвої системи 

страхування іноземних інвестицій; негативний міжнародний імідж України; 

різні умови господарювання вітчизняних та іноземних інвесторів та ін. 

Отже, Україна має нереалізований, але досить потужний інвестиційний 

потенціал, розвиток якого стримується чинниками макроекономічного 

характеру, тому пріоритетними шляхами вирішення проблем іноземного 

інвестування мають бути: розробка чіткої державної стратегії залучення 

іноземних інвестицій; спрощення регуляторних процедур ведення бізнесу; 

забезпечення стабільності законодавчої бази; удосконалення системи захисту 

іноземних інвестицій; сприяння виходу українських підприємств на зовнішні 

ринки капіталу; підвищення прозорості інвестиційного ринку. 

 

 

БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Мельнікова І.Є. 

к.е.н., доцент кафедри менеджменту і адміністрування 

ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

 

 Основними напрямами удосконалення експортної діяльності гірничо-

збагачувальних підприємств на сучасному етапі є: 

- Вибір найбільш раціонального методу платежу та аналіз фінансового 

ризику.  

- Продаж своєї продукції на максимальні відстані.  

- Організація зовнішньоекономічної діяльності, що передбачає 

створення за кордоном спільних підприємств і філій підприємства. 

- Диверсифікація видів товарів, що виробляються. Диверсифікація – це 

розповсюдження господарської діяльності на нові сфери. Тобто, розширення 

асортименту вироблених товарів, видів послуг, географічної діяльності. 

- Покращення організаційно-технічних засобів експортної діяльності.  

 - Використання біржових методів торгівлі. 

На сьогоднішній день найбільш перспективною і відповідною 

сучасним реаліям системою ціноутворення є використання довгострокових 

контрактів з ціллю, яка визначається на момент поставки, з використанням 

біржових цінових індексів. Дана система дозволить: 

 спростити переговорний процес стосовно визначення цін на ЗРС; 

 ціни на ЗРС будуть «прозорими» і будуть відповідати реальній 

ринковій кон’юнктурі (ситуації); 
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 використання товарних бірж дасть можливість страхування ризиків 

при періодичній зміні цін; 

 крім того з’являється можливість побудови економіко-математичних 

моделей прогнозування значень цінових індексів на ЗРС.  

 Метою проведення біржових торгів є укладання біржових угод. 

Біржова угода - зареєстрований біржею договір (угода), що укладається між 

учасниками біржової торгівлі відносно біржового товару в ході біржових 

торгів. Змістом біржової угоди є угода сторін про взаємну передачу прав і 

обов'язків відносно майна, допущеного до обороту на біржі. Біржові угоди 

здійснюються із застосуванням вільних цін і підлягають обов'язковій 

реєстрації. 

Учасники біржової торгівлі в ході біржових торгів можуть здійснювати 

угоди, зв’язані з наступними умовами. 

- взаємною передачею прав і обов’язків відносно реального товару (з 

негайною поставкою або з відстроченим строком поставки) – угоди з 

реальним товаром; 

- взаємною передачею прав і обов’язків відносно стандартних 

контрактів на поставку біржового товару - ф’ючерсні угоди; 

- поступкою прав на майбутню передачу прав і обов’язків відносно 

біржового товару або контракту на поставку біржового товару - опціонні 

угоди. 

Особливістю ф’ючерсного контракту є цілковита стандартизація всіх 

його параметрів, за винятком ціни, що встановлюється шляхом попиту і 

пропозиції. Стандартизація ф’ючерсного контракту означає уніфікацію таких 

його умов, як споживча вартість товару, базисна якість і розмір доплат за 

відхилення від неї, умови і термін поставки, форма оплати, санкції за 

порушення умов контракту, порядок арбітражу тощо. 

 

 

РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГІРНИЧО-

ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ 

УДОСКОНАЛЕННЯ ЙОГО ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ  
 

Ртищев С.А. 

к.е.н., доцент кафедри менеджменту і адміністрування 

ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

Шаповал А.В. 

магістрант, ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

 

В умовах інтеграційних процесів, глобалізації економіки і, як слідство, 

усе більш загостреної конкуренції одним із основних завдань вітчизняних 

підприємств гірничорудної промисловості є розробка механізму забезпечення 

ефективності зовнішньоекономічної діяльності. Ціни і цінова політика - 

найважливіші елементи зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Саме 
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від рівня цін на товари залежать комерційні результати діяльності 

підприємства, а обрана ним цінова політика справляє вплив на ефективність 

роботи зовнішньоекономічної діяльності  на світовому ринку. 

На рівні фірми ціна грає подвійну роль: вона є інструментом 

стимулювання попиту і одночасно представляє собою головний фактор 

довгострокової рентабельності. 

Ціна товару виконує виключно важливі функції: 

- отримання виручки від реалізації; 

- вимірювання досягнутих комерційних результатів; 

- чинить довготривалий вплив на конкурентоспроможність як товарів, 

так і виробничо-збутової діяльності підприємства; 

- слугує засобом встановлення певних відносин між фірмою та 

покупцями; 

- ціна є сильним знаряддям в боротьбі з конкурентами на ринку. 

Більшість спеціалістів з ціноутворення вважають, що вибір базової 

стратегії - це вибір співвідношення двох ключових властивостей товару - 

ціни та якості. Залежно від цього найпоширенішими підходами вважають 

такі: 

1) на основі співвідношення «сприйняття ціни покупцями - економічна 

цінність товару»; 

2) на основі співвідношення «ціна – якість»; 

3) на основі цінового позиціювання. 

Вищеназвані підходи є ідентичними за суттю, оскільки в основу 

класифікації покладено однакові параметри: якість і ціну. Основна 

відмінність - диференціація стратегій та їхня кількість. Розглянемо їх по 

порядку. 

Формування цінових рішень на зовнішніх ринках пов'язане зі значними 

труднощами, які полягають насамперед у визначенні ступеня свободи при 

формуванні власної ціни продажу товару (що має спектр від адміністративної 

фіксації до повної свободи). У кожній країні існують свої критерії 

оптимальної ціни, на яку впливають витрати, купівельна спроможність, 

соціальна цінність товару, співвідношення «ціна — якість», походження 

товару (імідж) тощо. Визначення рівня ціни в ЗЕД відбувається на основі 

двох видів цін: що публікуються, та розрахункових. 

Для удосконалення ціни та ефективного здійснення  експортної 

діяльності  гірничозбагачувального комбінату необхідно добре організувати 

та спланувати дії спрямовані на реалізацію продукції за кордон, для цього 

необхідна адекватна структура управління. 

Список використаних джерел: 

1. Саєнко М.Г. Стратегія підприємства: підручник / М.Г. Саєнко. – 
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ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЗБУТУ 

 

Арутюнян А. Р. 

к.т.н., доцент кафедри менеджменту і адміністрування 

ДВНЗ «Криворізький національний університет» 
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студент, ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

 

Результатом діяльності підприємства є показники ефективності 

вирішення конкретних поставлених завдань, одним із найважливіших з яких 

є питання щодо процесу управління збутовою діяльністю підприємства в 

умовах посилення конкуренції на ринках збуту, підвищення витрат, які 

пов'язані з реалізацією та просуванням товарів, а також підвищення вимог 

споживачів до якості обслуговування для вітчизняних виробників. Процеси 

збутової діяльності підприємств різних видів економічної діяльності стали 

більш проблематичними завдяки мінливості конкурентного середовища та 

посилення ризиків невизначеності в Україні та світі в цілому. 

Основна мета логістичної системи розподілу — доставити товар у 

потрібні місце й час. На відміну від маркетингу, що займається виявленням і 

стимулюванням попиту, логістика покликана задовольнити сформований 

маркетингом попит із мінімальними витратами. Очевидно, що вирішення 

завдання організації каналів розподілу відіграє при цьому головну роль. 

Успіх використання логістичного підходу у виробництві зумовлений 

перевагами логістичного підходу до організації збуту у порівнянні з 

традиційним. Логістика дозволяє координоване управління матеріальними та 

інформаційними потоками, забезпечуючи їх синхронність та високі кінцеві 

результати діяльності всіх ділянок товароруху: 

По-перше, логістичний підхід до організації збутової  діяльності відкриває 

нові можливості для всіх учасників товарного обміну — товаровиробників, 

споживачів і комерційних посередників. По-друге, щоб повніше використовувати 

потенціал логістики, необхідно створити матеріально-речові, організаційно-

економічні та інформаційно-технічні умови використання логістичних моделей і 

методів. 

Різноманітність стратегічних і оперативних завдань підприємства 

висуває перед розподільчою логістикою проблему визначення пріоритетів їх 

вирішення, що можливо успішно виконати за наявності критерію 

оптимальності чи цільової функції. Найчастіше цільовою функцією 

розподільчої логістики виступає максимізація прибутку підприємства при 

повному задоволенні платоспроможного попиту споживачів. У процесі 

перевірки завдань за цільовою функцією здійснюється їх ранжування та 

вибракування неефективних напрямів збутової діяльності. 

Збутова діяльність повинна включати вирішення низки теоретичних і 

методико-прикладних завдань, пов'язаних з економічним оцінюванням 

збутової, зовнішньоекономічної діяльності, проведенням системних 

досліджень кон'юнктури ринку, створенням кваліфікованого відділу 
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маркетингу та логістики, плануванням стратегії розвитку збутової діяльності, 

формуванням аналітичного й інформаційного забезпечення.  

Таким чином, організація збутової діяльності повинна бути частиною 

стратегії управління підприємством і формуватися у процесі складання 

виробничої програми підприємства. Це передбачає формування оптимальних 

партнерських відносин, управління якістю та якісну рекламну політику 

підприємства. Організація збутової діяльності буде найбільш успішною, 

якщо вихід підприємства на зовнішні ринки буде не тільки добре 

продуманий, всебічно обґрунтований, але і буде мати розроблений 

стратегічний бізнес-план на перспективу. 

Список використаних джерел: 
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ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ В МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ  

НА ПРИКЛАДІ РАДИ БЕЗПЕКИ ООН 

 

Овчинникова Т.В. 
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студентка, Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара 

 

З проблемами ефективності менеджменту, і як наслідок, швидкості і 

доцільності рішень, що приймаються стикаються не лише приватні і 

державні підприємства різного рівня а й міжнародні організації. Наразі 

актуальним є розглянути проблему прийняття рішень в Раді Безпеки ООН, 

адже це важливо враховуючи кількість і інтенсивність конфліктів у всіх 

регіонах світу. 

Організація Об’єднаних Націй була створена у 1945 році, після Другої 

світової війни задля вирішення питань світового масштабу, укріплення миру 

та безпеки в світі та поглиблення співпраці між державами. Рада Безпеки (РБ) 

– основна інституція ООН, що має широкий спектр прав для легітимного та 

глобального управління міжнародною безпекою, зараз не може повноцінно 

виконувати покладені на неї функції через небажання реформувати орган 

згідно з викликами часу. 

Проблеми організаційної структури і управління в Раді Безпеки ООН є 

важливими для України в умовах конфлікту на сході нашої держави. До 

складу Ради Безпеки входить 15 членів, з них 10 обираються на дворічний 

строк а 5 є постійними. У цьому полягає основна проблема РБ, і з цієї 

причини даний орган часто піддають критиці. Рішення має бути прийняте 9 

голосами з 15, за умови, що жоден з постійних членів не використав право 

вето. Через те, що процедура голосування може бути зірвана використанням 

право вето, Рада Безпеки не завжди має можливість прийняти важливе 

рішення. Виходячи з цього постає питання, чи відповідає наразі РБ ООН 
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викликам сучасного світу, чи є цей орган ефективним і чи не повторить ООН 

долю своєї попередниці – Ліги Націй. У 2015 році міжнародна правозахисна 

організація Amnesty International  закликала п’ять постійних членів Ради 

Безпеки добровільно відмовитись від права вето по рішенням, що стосуються 

геноциду і масових вбивств мирного населення [1]. По суті, цей вкрай 

важливий орган ООН є паралізованим, якщо хтось з постійних членів 

зацікавлений в певному вирішенні конфлікту. Прикладами цього може 

слугувати неприйняття рішень щодо Дарфурського конфлікту через Китай, 

який мав інтереси в нафтових галузях Судану та США, які блокували 

передачу справи у Міжнародний кримінальний суд, адже не визнають цієї 

організації. 

Національний егоїзм держав і відсутність політичного консенсусу 

підривають довіру держав одна до одної і нівелюють роль РБ ООН як 

майданчика для вирішення глобальних питань миру та безпеки. В той же час, 

враховуючі нові геополітичні умови стоїть питання необхідності різкого 

підвищення ефективності роботи РБ ООН в сфері примусу, адекватності 

засобів реагування на загрози, що породжуються збройними конфліктами і 

недотриманням умов договорів з роззброєння. Шанси на позитивні зміни в 

даному напрямку є, але напряму залежать від того, чи зможуть постійні 

члени Ради Безпеки узгодити свої позиції та не ветувати важливі рішення. На 

сучасному періоді реформування РБ необхідне, щоб інституція мала 

можливість ефективно приймати рішення та управляти грою на міжнародній 

арені впоряджаючи верховенство права та мир. 

Список використаних джерел: 

1. «Amnesty calls on UN powers to lose veto on genocide votes» 
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РОЗРОБКА ЗБУТОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПАТ «ПІВНГЗК» З МЕТОЮ 

ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА 
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Підприємство ПАТ «ПІВНГЗК» є експортоорієнтованим щодо збуту 

концентрату і орієнтованим на внутрішній ринок щодо збуту обкотишів, які є 

основною продукцією підприємства. Аналіз рівня конкурентоспроможності 

ПАТ «ПІВНГЗК» за допомогою матриці БКГ показав, що концентрат ПАТ 

«ПІВНГЗК» знаходиться в зоні «дикі кішки», що характеризує цю продукцію 

як перспективна, але вона потребує істотної фінансової підтримки центру. 

Обкотиші знаходяться в зоні «Дійні корови». Це означає, що цей товар 

http://m.bbc.com/news/world-31617141
http://m.bbc.com/news/world-31617141
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зберігає провідне становище на ринку з низьким темпом росту. При цьому 

забезпечується стабільний збут продукції на ринку. Отже, перенаправляти 

фінансові ресурси необхідно зі стратегічного господарського підрозділу 

(СГП) – виробництво обкотишів до СГП - виробництво концентрату. 

Основною стратегією можна обрати стратегію охоплення ринку відповідно 

до збуту концентрату, а ресурси для інвестування в цей проект необхідно 

вилучати з обкотишів. 

Визначення конкурентних переваг ПАТ «ПІВНГЗК» за методикою  

Ж.-Ж. Ламбена показало, що концентрат знаходиться в «Ідеальній зоні» 

(підприємство отримує прибутки по витратах і по якості); а обкотиші – в 

«Зоні збитку» (підприємство отримує збитки по собівартості продукції). 

Тому логічним буде обрати для концентрату стратегію «зони за витратами і 

якості», а для обкотишів – стратегію зменшення витрат, для переходу в «зону 

прибутку».  

Для підвищення ефективності діяльності ПАТ «ПІВНГЗК» та 

посилення його конкурентних позицій необхідно розробляти збутову 

стратегію, яка націлена на охоплення ринку, а саме: стратегію охоплення 

ринку за рахунок збільшення обсягів реалізації продукції. Цього можна 

досягнути за умов збільшення обсягів виробництва продукції, та за даного 

рівня умов маркетингового середовища та завантаження виробничих 

потужностей, стану основних фондів підприємства, значного зростання 

обсягів реалізації продукції підприємства навряд чи можна очікувати. Тому 

доцільно збільшувати обсяги реалізації на всіх цільових ринках, а припинити 

збут тільки до Боснії і Герцеговини, Сербії та Чорногорії та Казахстану. 
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НАУКОВИЙ НАПРЯМ 3. 

«Виробничий менеджмент  

та інформаційне забезпечення менеджменту» 
 

 

ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ МЕТАЛУРГІЙНИХ  

ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

 

Варава Л.М., 

д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування 

ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

Бугай С.С.,  

магістрант, ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

 

Однією з основних проблем української економіки є висока 

енергоємність внутрішнього валового продукту (ВВП). Цей показник в 2,6 

рази перевищує рівень енергоємності розвинених країн світу (0,21 кг на 1 

дол. США). Тема енергозбереження та енергоефективності є однією з 

основних, що обговорюються в даний час світовою енергетичною 

спільнотою.  

Основним споживачем паливно-енергетичних ресурсів є підприємства 

чорної металургії, загальне споживання яких паливно-енергетичних ресурсів 

складає 50 млн. т умовного палива. Крім того, значна кількість доменних та 

сталеплавильних цехів є найбільш відсталими з точки зору енергоємності 

виробництва.  

Головною проблемою, що має системне значення для розвитку гірничо-

металургійного комплексу України, є високий ступінь зношення основних 

фондів і відставання технічного рівня металургійної галузі від кращих 

світових досягнень. На цей час наднормативно експлуатується 54% коксових 

батарей, 89% доменних печей, 87% мартенівських печей, 26% конвертерів, 

майже 90% прокатних станів, що призводить до надмірно високої 

енергоємності продукції. Така технічно нераціональна експлуатація основних 

фундацій стала однією з причин, що привела до надмірно високої 

енергоємності металургійної продукції. 

У свою чергу, надвисокі витрати енергоносіїв можуть і вже привели до 

зниження конкурентоспроможності української металопродукції та втрати 

суттєвої частини зовнішнього і внутрішнього ринків. Впровадження 

енергозберігаючих технологій та ефективне використання енергетичних 

ресурсів в гірничо-металургійному комплексі забезпечить виробництво 

високотехнологічної, конкурентоспроможної вітчизняної продукції. 

На металургійних підприємствах в сучасних умовах до основних 

заходів, які дозволять істотно підвищити енергоефективність належать: 

- застосування сучасних технологій та обладнання, створення гнучких 

технологій наскрізного виробництва сталі з використанням агрегатів 

позапічної обробки чавуну та сталі; 
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- удосконалення технологічних процесів, заміна мартенівської 

технології виплавки сталі технологією конверторної виплавки й 

впровадження технологій доменної плавки чавуну із вдмухуванням гарячих 

поновлюваних газів на холодному технологічному кисні й пиловугільній 

суміші; 

- використання домішок пилоподібного вугілля в доменному 

виробництві; 

- структурна перебудова галузі з переходом на інноваційний шлях 

розвитку; 

- підтримка ефективно працюючих виробничих потужностей та 

розвиток сировинної бази чорної металургії; 

- збалансований розвиток взаємопов’язаних підгалузей гірничо-

металургійного комплексу. 

Реалізація таких заходів забезпечить підвищення ефективності 

господарської діяльності металургійних підприємств у стратегічній 

перспективі. 

Список використаних джерел: 
1. Большаков В.И., Тубольцев Л.Г. Состояние и перспективы развития 

черной металлургии Украины на основе энергосберегающих технологий // 

Металлургическая и горнорудная промышленность. - 2006. - №2. - C.1 - 6. 

 

 

МАТЕМАТИЧНА ФОРМАЛІЗАЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОЗБРОЄННЯ  

ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Арутюнян А.Р. 

к.т.н., доцент кафедри менеджменту і адміністрування 

ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

 

Загальні кризові явища в Україні в 1991-1998 роках (дефіцит енергоносіїв, 

низька фінансова дисципліна, превалювання бартерних відносин та ін.), а також 

криза 2008 року, вплинули на фінансово-економічний стан підприємств у 

теперішній час. Аналіз звітних даних показує , що основні засоби гірничодобувних 

підприємств характеризуються високим ступенем зношеності (50-90%). 

Зношування унікального устаткування становить 100%. Витрати на ремонт і 

утримання устаткування становлять більше 10% у собівартості продукції, причому 

фактичні перевищують планові (очікувані) на 15-20%. Висока аварійність 

устаткування знижує коефіцієнт використання змінного часу (0,4-0,5) і збільшує 

витрату запчастин і трудових витрат. Коефіцієнт використання виробничої 

потужності гірничих підприємств становить 0,3-0,8. 

Миттєво знайти вихід з ситуації, що створилася, неможливо. Однак досвід 

деяких підприємств ( ПАТ «ІНГЗК», ПАТ «КЗРК», ВАТ «Суха Балка» та ін.) 

показує, що при оптимальному поєднанні стратегічних, оперативних і ситуаційних 

цілей розвитку підприємства, строки виходу із кризового стану можна скоротити 

до 3-5 років. 



61 

 

За допомогою апарата оперативного і стратегічного діагностування з 

використанням методів SWOT-аналізу, аналізу розриву й побудови профілів 

стратегій, а також дослідження економічних втрат установлено, що найбільш 

актуальними напрямками розвитку гірничих підприємств є технічне 

переозброєння (заміна застарілого обладнання на нове, продуктивніше) з 

одночасним збільшенням обсягів виробництва й доведення їх до проектної 

потужності Ці цілі взаємозалежні між собою й повинні вирішуватися одночасно. 

При централізованому керуванні народним господарством питання 

надійності устаткування й визначення терміну служби основних засобів 

вирішувались на державному рівні. На сьогоднішній день, у зв'язку з наданою 

самостійністю підприємствам, ці питання вирішуються на підприємствах. 

Управлінський персонал на основі аналітичних розрахунків, як правило, уже після 

виникнення проблеми, визначає способи її вирішення. У загальному випадку 

вирішується завдання розподілення грошових потоків. На основі аналізу 

грошового потоку від реалізації продукції визначається можливість придбання тієї 

або іншої одиниці устаткування.  

Аналіз економічної і науково-технічної літератури показав, що вирішення 

цієї актуальної задачі пропонується здійснювати за допомогою економіко-

математичного моделювання.  

Таким чином, як критерії оптимальності пропонується використовувати 

максимум кількості основних засобів, максимум прибутку, отриманого за рахунок 

заміни устаткування, мінімум витрат на виробництво продукції. Практично у всіх 

відомих моделях основними обмеженнями при оптимізації є капітальні витрати на 

придбання устаткування, необхідність виконання обсягів виробництва продукції та 

пропускна здатність суміжних технологічних процесів.  

 

 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ КОРПОРАТИВНИХ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

 

Арутюнян А.Р. 

к.т.н., доцент кафедри менеджменту і адміністрування 

ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

 

Перехід, що намітився в Україні, до ринкової економіки вимагає нових 

підходів до управління: на перший план виходять економічні, ринкові критерії 

ефективності, підвищуються вимоги до гнучкості. Науково-технічний прогрес і 

динаміка зовнішнього середовища змушують сучасні підприємства 

перетворюватися в усі більш складні системи, для яких необхідні нові методи 

забезпечення керованості.  

Новим словом у менеджменті стала поява контролінгу як функціонально 

відособленого напрямку економічної роботи на підприємстві, зв'язаного з 

реалізацією фінансово-економічної коментуєчої функції у менеджменті для 

прийняття оперативних і стратегічних управлінських рішень.  Однак термін 

"контроллінг" більш інформаційно-ємний, тому що містить у собі не тільки чисто 
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облікові функції, але і весь спектр керування процесом (включаючи АСУ) 

досягнення кінцевих цілей і результатів підприємства. Для цього контроллінг 

забезпечує виконання ряду наступних функцій:  

координації управлінської діяльності з досягнення цілей підприємства  

інформаційної і консультаційної підтримки прийняття управлінських рішень  

створення умов для функціонування загальної інформаційної системи 

керування підприємством  

забезпечення раціональності управлінського процесу.  

Якщо взяти до уваги перераховані цілі і функції контроллінгу, то можна 

сказати, що він є своєрідним механізмом саморегулювання на підприємстві, у 

корпорації, холдингу, що здійснює зворотний зв'язок у контурі керування. 

Таким чином, займаючи особливе місце в системі керування підприємством,  

контроллінг сприяє інформаційному забезпеченню прийняття рішень з метою 

оптимального використання наявних можливостей, об'єктивного оцінювання 

сильних і слабких сторін підприємства, а також щоб уникнути банкрутства і 

кризових ситуацій.  

 

 

МЕНЕДЖМЕНТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: 

ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ НОРМ І НОРМАТИВІВ  

У ГІРНИЧОДОБУВНОМУ ВИРОБНИЦТВІ 

 

Адамовська В.С. 

к.е.н., доцент кафедри ОАААпГМК 

ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

Калініченко Д.Р. 

магістрант, ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

 

Функціонування ринкової економіки набуває специфічних рис, 

пристосовуючись до умов що склалися в нашій державі. Особливі аспекти 

управління підприємствами стосуються всіх видів діяльності, і у першу чергу 

операційної, яка характеризується показниками прибутковості, формування 

собівартості виробництва, та істотний вплив на яку має якість планування, 

що залежить від науково обґрунтовано встановлених норм і нормативів. 

Дієвий і ефективний менеджмент операційної діяльності значно сприяє 

поліпшенню економічної ефективності діяльності підприємства. 

Система техніко-економічних норм і нормативів є основою для 

розробки й організації усієї виробничо-господарської діяльності 

підприємства і повинна цілком охоплювати виробничий процес щодо всіх 

його елементів. Особливість нормування полягає у тому, що на виробничу 

діяльність шахт і гірничо-збагачувальних комбінатів мають неабиякий вплив 

природні умови. Саме обсяг виробництва, якість продукції, продуктивність 

праці, рівень затрат і рентабельність значною мірою визначаються гірничо-

геологічними умовами залягання та видобутку руд. 
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На основі класифікації норм і нормативів підрозділу підприємства за 

видами нормованих ресурсів і призначенням необхідно адаптувати та 

згрупувати норми та нормативи, що використовуються на підприємствах 

ГМК. 

До норм витрат живої праці належать норми витрат часу по видах робіт 

(технологічна трудомісткість), норми виробітку, коефіцієнт виконання норм. 

Норми витрат часу та норми виробітку встановлюються для таких видів 

робіт: очисних, гірничопідготовчих робіт, нарізних та розвідувальних робіт, 

для кріпильних робіт, буріння глибоких свердловин та штангових шпурів.  

Норми витрат часу по повній трудомісткості продукції представлені 

нормою часу t людино-год. на 1 т. руди. А коефіцієнт виконання норм 

встановлюється в колективному договорі підприємства. 

Група норм матеріальних витрат представлена: 

- нормами витрат допоміжних матеріалів по окремих видах робіт 

(бурового інструменту, вибухових матеріалів, лісу, металопрокату і т.д.); 

- нормами витрат матеріалів на ремонтно-експлуатаційні потреби 

(витрати дизельного палива, бензину, витрати змащувальних матеріалів); 

- нормами витрат палива, електроенергії інших видів силової 

енергії; 

- нормами витрат палива, електроенергії й інших видів енергії для 

комунально-господарських потреб (теплоенергії та електроенергії). 

Група норм і нормативів використання засобів праці включає: 

коефіцієнти освоєння проектної та виробничої потужностей, що складають 

підгрупу коефіцієнтів використання середньорічної потужності, та підгрупу, 

яка характеризує питому вагу устаткування а також коефіцієнт змінності. 

Фінансові норми і нормативи підрозділу підприємства 

характеризуються нормативом оборотних активів. 

Окремої уваги слід надати групі норм якості, яка складається з підгруп: 

- норм вмісту корисної речовини в продукті (вміст заліза у добутій 

руді та вміст заліза у відвантаженій руді); 

- норм якості, рівень яких доцільно знижувати (вміст вологи у 

добутій руді, втрати руди у масиві, втрати якості руди (заліза), засмічення). 

Отже, діяльність шахти  вимагає розрахунку дещо специфічних норм та 

нормативів, у зв’язку зі особливостями діяльності в гірничодобувній галузі. 
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МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Арутюнян А.Р. 

к.т.н., доцент кафедри менеджменту і адміністрування 

ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

Варава А.А. 

асистент кафедри менеджменту і адміністрування 

ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

 

Завдання забезпечення інформаційної безпеки повинна вирішуватися 

системно. Це означає, що різні засоби захисту (апаратні, програмні, фізичні, 

організаційні і т.д.) повинні застосовуватися одночасно і під централізованим 

управлінням. При цьому компоненти системи повинні «знати» про існування 

один одного, взаємодіяти і забезпечувати захист як від зовнішніх, так і від 

внутрішніх загроз.  

На сьогоднішній день існує великий арсенал методів забезпечення 

інформаційної безпеки:  засоби ідентифікації і аутентифікації користувачів 

(так званий комплекс 3А); засоби шифрування інформації, що зберігається на 

комп'ютерах і що передається по мережах; між мережеві екрани;  віртуальні 

приватні мережі; засоби контентної фільтрації; інструменти перевірки 

цілісності вмісту дисків; засоби антивірусного захисту;  системи виявлення 

дразливостей мереж і аналізатори мережевих атак. 

Кожний з перерахованих засобів може використовуватись як 

самостійно, так і в інтеграції з іншими. Це робить можливим створення 

систем інформаційного захисту для систем будь-якої складності та 

конфігурації, незалежно від використовуваних платформ.  

«Комплекс 3А» включає аутентифікацію (або ідентифікацію), 

авторизацію і адміністрування. Ідентифікація та авторизація - це ключові 

елементи інформаційної безпеки.  

Системи шифрування дозволяють мінімізувати втрати у випадку 

несанкціонованого доступу до даних, що зберігаються на жорсткому диску 

або іншому носії, а також перехоплення інформації при її пересилання по 

електронній пошті або передачу з мережних протоколах.  

Міжмережевий екран являє собою систему або комбінацію систем, що 

утворить між двома чи більш мережами захисний бар'єр, що оберігає від 

несанкціонованого потрапляння в мережу або виходу з неї пакетів даних. 

Засоби контентної фільтрації дозволяють перевіряти файли всіх 

розповсюджених форматів, у тому числі стислі і графічні. При цьому 

пропускна здатність мережі практично не змінюється. 

Всі зміни на робочій станції або на сервері можуть бути відслідковані 

адміністратором мережі або іншим авторизованим користувачем завдяки 

технології перевірки цілісності вмісту жорсткого диска (integrity checking). 

Сучасні антивірусні технології дозволяють виявити практично всі вже відомі 

вірусні програми через порівняння коду підозрілого файлу із зразками, що 
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зберігаються в антивіруснії базі. Крім того, розроблені технології 

моделювання поведінки, що дозволяють виявляти новостворювані вірусні 

програми.  

Фільтри спаму значно зменшують невиробничі затрати праці, пов'язані 

з розглядом спаму, знижують трафік і завантаження серверів, покращують 

психологічний фон в колективі і зменшують ризик залучення співробітників 

компанії в шахрайські операції.  

Таким чином, для протидії загрозам інформаційної безпеки в компанії 

має бути розроблений і реалізований набір процедур щодо запобігання 

надзвичайних ситуацій (наприклад, щодо забезпечення фізичного захисту 

даних від пожежі) та мінімізації збитків у тому випадку, якщо така ситуація 

все-таки виникне. Один з основних методів захисту від втрати даних - 

резервне копіювання з чітким дотриманням встановлених процедур 

(регулярність, типи носіїв, методи зберігання копій і т.д. 

 

 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ЕКОНОМІЧНОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА ЕФЕКТИВНІСТЮ  

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Лобов С.П., 

к.е.н., доцент, ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

 

Як відмічається в роботі [1], поняття «економічна ефективність 

управління підприємствами» тісно пов’язане з поняттям «економічна 

ефективність діяльності підприємства». Перше поняття використовується 

відносно керуючої підсистеми (суб’єкта управління), друге – відносно 

підсистеми, що керується (об’єкта управління).  

Враховуючи те що об’єкт та суб’єкт управління органічно пов’язані, в 

роботі [1] робиться висновок, що економічна ефективність діяльності 

підприємства одночасно визначає економічну ефективність управління 

підприємствами.   

Безумовно ефективність управління підприємствами пов’язана з 

ефективністю їх діяльності. Але на нашу думку, ефективність управління є 

динамічною та має місце лише у разі зміни ефективності діяльності у 

досліджуваному періоді порівняно з попереднім. Адже якщо ефективність 

діяльності залишилась незмінною, то незмінним є стан об’єкта управління, а 

отже, керуючі впливи на цей об’єкт не були ефективними. Отже, важливою 

ознакою ефективності управління є зміна ефективності діяльності та про 

ефективність управління можна говорити лише у разі підвищення 

ефективності діяльності. 

При цьому слід зазначити, що на ефективність діяльності впливають і 

зовнішні фактори, не пов’язані з управлінням підприємством, зокрема ціни 

на ресурси, попит, політичні фактори, макроекономічні фактори. Також 
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можуть вплинути випадкові події: зміна якості сировини, погодні умови 

тощо. 

На наш погляд, при визначенні ефективності управління 

підприємством слід виключити з величини економічного ефекту вплив 

зовнішніх факторів, тому що в процесі управління підприємством неможливо 

на них впливати. Причому незалежно від того, чи позитивно, чи негативно 

вони вплинули. 

В роботах [2, 3] ефективність управління визначається фактично як 

цільова ефективність (результативність за П.Друкером), тобто як ступінь 

відповідності фактичного результату очікуваному (бажаному), ступінь 

досягнення цілі. Але управління за цілями є лише одним з видів управління, 

тому дане визначення, на нашу думку, є занадто вузьким. Не менш 

важливими є управління ризиками, управління бізнес-процесами. Ризики 

виникають випадково, незалежно від цілей підприємства, тому потребують 

спеціальних засобів управління, зокрема управління в режимі реального часу. 

Крім того, досягнення цілей може відбуватись і по незалежних від 

керівництва підприємства причинах, зокрема зі сприятливою кон’юнктурою 

ринку.  

На нашу думку, при оцінці ефективності управління потрібно 

враховувати виключно ті результати, які отримані безпосередньо внаслідок 

прийняття управлінських рішень, тобто потрібно оцінювати економічний 

ефект для кожного рішення. Звісно, це дуже ускладнює проведення оцінки. 

Тому метод прямого рахунку доцільно застосовувати лише відносно 

найбільш важливих рішень, що суттєво вплинули на ефективність діяльності 

підприємства. В інших випадках, можуть використовуватись експрес-методи 

з непрямим розрахунком економічного ефекту як величини зміни 

ефективності діяльності під впливом факторів, на які було спрямовано 

керуючі впливи. 

Ефективність управління безпосередньо залежить від суб’єкта 

управління – керівника, від того, як своєчасно та обґрунтовано він приймає 

рішення та контролює їх виконання. Слід зазначити, що на великих 

промислових підприємствах, зокрема ГЗК, постійно впроваджуються нова 

техніка та технології, що також впливають на ефективність діяльності. Але в 

даному випадку доцільно говорити про окремий економічний ефект від цих 

заходів, а не про ефективність управління.  

Від керівника та його рішень залежить, в першу чергу, величина втрат 

від ризиків. Адже усі рішення щодо зниження ризиків приймаються в 

реальному часі виключно керівниками. При цьому ризики можуть виникати 

як в процесі операційної діяльності, так і в процесі інвестиційної, фінансової 

діяльності. 

Якщо в процесі інвестиційної діяльності, зокрема впровадження нової 

техніки та технології, виникли будь-які ризики, то величину зниження втрат 

від них доцільно враховувати при оцінці ефективності управління. 

Також від керівника залежить організація бізнес-процесів на 

підприємстві. При впровадженні передових методів організації можливо 
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прискорення бізнес-процесів, використання внутрішньогосподарських 

резервів та навіть збільшення виробничої потужності підприємства. І все це 

без додаткових витрат та інвестицій. 

Отже, ефективність управління представляє собою підвищення 

ефективності діяльності підприємства за рахунок своєчасних та 

обґрунтованих управлінських рішень, що дозволяють використати 

внутрішньогосподарські резерви, а також знизити втрати від операційних, 

інвестиційних та фінансових ризиків. 
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АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПАТ «ПІВНІЧНИЙ ГЗК»  

В СПРИЯТЛИВИХ УМОВАХ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Добровольский В.В.  

к.е.н., доцент кафедри менеджменту і адміністрування 

ДВНЗ «Криворізький національний університет 

Єршова Є.С  

студентка, ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

 

Відомо, що загальний об’єм прибутку підприємства залежить від таких 

факторів: ціни на реалізуємо продукцію; повної собівартості продукції; 

обсягу реалізації; структури товарної продукції; якості продукції. 

Тому проаналізуємо як залежить об’єм прибутку від факторів: обсягу 

реалізації, ціни та собівартості. 

Тепер, використовуючи дані «Звіту про фінансові результати», 

проведемо факторний аналіз рентабельності продажів, чистої рентабельності. 

Відзначимо, що для аналізу рентабельності продажів (R) можна 

використовувати наступну факторну модель: 

R = 
В

S

В

В

П
                                                             (1) 

де П - прибуток від реалізації продукції; В - виручка від реалізації 

продукції; S - повна собівартість. 

При цьому вплив фактора зміни ціни на продукцію визначається за 

формулою: 

ΔRВ = (В1 - S0 ) / В1 - ( В0 - S0 ) / В0          (2) 

Відповідно, вплив фактора зміни собівартості складе: 
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ΔRS = (В1 - S1) / В1 - (В1 - S0 ) / В1.            (3) 

Сума факторних відхилень дасть загальну зміну рентабельності за 

період: 

ΔR = ΔRВ + ΔRS.                                         (4) 

 

Таблиця 1 

Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції  

ПАТ «ПІВНІЧНОГО ГЗК»  

Фактор Формула розрахунку 

Величина 

показника, 

тис.грн. 

Зміна відпускних цін на продукцію ∆p1 = В1 – В' -26745,09 

Зміна обсягів продукції ∆p2 = П0 x (S' / S0) – p0 7197589,52 

Вплив на прибуток економії від 

зниження за собівартістю продукції 
∆p4 = S' – S1 13240,58 

Зміна собівартості за рахунок 
структурних зрушень у складі 

продукції 

∆p5 = S0 x (В' / В0) – S’ -1060386,12 

Зміна в структурі продукції ∆p3 = П0 x((В' / В0) – (S’ /S0)) 6044738,425 

Сукупний вплив чинників 12168437,31 

 

Використовуючи дані табл. 2 3 і формули, проведемо факторний аналіз 

рентабельності підприємства ПАТ «ПІВНГЗК». 

Таблиця 2 

Вихідні дані для факторного аналізу рентабельності продажів 
Ціна, тис.грн. Кількість проданої 

продукції, тис.т 
Прибуток від реалізації, 

тис.грн. 
Собівартість, тис.грн. 

2012 2013 в 

цінах 2012 

2013 2012 2013 в 

цінах 2012 

2013 

P0 p1 q0 q1 П0 П' П1 S0 S' S1 

4,29 4,91 11464807 13345344 5972438 6751799 6738295 5493401 6620290 6607049 

 

Таблиця 3 

Факторний аналіз рентабельності продажів 
 Рентабельність продукції, 

% 

Зміна рента-

бельності, 
% 

Зміна рентабельності за 

рахунок факторів, % 

2012 2013 Зміна 
ціни 

Зміна 
собівартості 

R0 R1 ∆RВ ∆RS 

Продукція 108,72 101,99 -6,73 0,004 -0,083 

 

Згідно таблиці 3 рентабельність продажів звітного періоду зменшилась 

в порівнянні з рентабельністю минулого періоду на 6,73%. Дане зменшення 

відбулося під впливом підвищення цін на продукцію, що випускається на 

0,004% та зниження собівартості продукції на 0,083%. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ЕНЕРГООБЛІКУ  

ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИРОБНИТЦВА 

 

Крутов Г.В. 

к.т.н., доцент кафедри менеджменту і адміністрування 

ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

Бугай С.С. 
студент, ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

 

В наш час актуальною проблемою вітчизняних гірничодобувних 

підприємств є високе енергоспоживання. Промислові масштаби споживання 

електроенергії є надзвичайно великими.  

На кожному підприємстві існує система енергообліку, яка призначена 

для обліку та збору даних про спожиту електроенергію. Але дотепер такі 

системи вже застаріли та мають ряд недоліків, зокрема: 

- не дають деталізованої інформації про масштаби споживання 

електроенергії; 

-  не мають високої ступені надійності в процесі вимірювання витрат 

електроенергії. 

Виникає ситуація, коли підприємство неефективно використовує 

електроенергію та переплачує кошти за спожиті ресурси. Це відповідно може 

вплинути на собівартість виготовленої продукції. Переплата за спожиту 

електроенергію пов’язана також з використанням застарілих машин та 

обладнання або через використання неоптимального технологічного процесу. 

Вирішення проблеми обліку енергоспоживання можливе лише за 

рахунок використання автоматизованих систем комерційного обліку 

електроенергії. Дія таких систем заснована на використанні точних 

вимірювальних приладів, лічильників, сучасних інформаційних систем. 

Після впровадження таких систем можливо досягти: 

 одержання оперативної інформації про стан енергоспоживання на 

підприємстві; 

 підвищення точності обліку витрат електроенергії за рахунок 

використання сучасних приладів; 

 проведення аналізу раціональності витрат електроенергії за різних 

умов виробництва. 

Впровадження систем автоматизованого енергообліку дозволить 

повністю автоматизувати процес. Завдяки реалізації такого проекту на 

підприємстві зменшиться потреба у великій кількості обслуговуючого 

персоналу. Інформація про стан енергоресурсів в повному обсязі та без 

викривлень буде надходити до керівництва енергетичного департаменту, що 

дозволить оптимізувати процес прийняття рішень. 

Перевага впровадження автоматизованих систем на основі 

використання «інтелектуальних лічильників» і сучасного програмного 

забезпечення – можливість прогнозування майбутніх витрат електроенергії. 
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При цьому можна досягти вдосконалення процесу обліку електроенергії, 

ефективності контролю за використанням енергетичного ресурсу, 

мінімізацію складових споживання електроенергії. 

З переходом до цифрових інтерфейсів обміну інформацією між 

лічильниками і системою виникли проблеми несумісності приладів по 

інтерфейсам і протоколам при спробі їх об'єднання в єдину систему 

автоматизації. Така несумісність у першу чергу боляче б'є по споживачах, у 

яких в силу історичного характеру розвитку виробництва й відповідно 

енергообліку, складається різнорідна номенклатура приладів обліку. Останні  

роки у техніці обліку й керування енергоносіями бурхливо розвивається 

напрямок системної інтеграції територіально розосереджених первинних 

перетворювачів – польових приладів. Вони створюються на базі окремих 

фірмових стандартизованих протоколів типу M-bus, Modbus, Profibus з 

подальшим поступовим переходом від них до єдиної польової шини Fieldbus 

(зокрема, до її міжнародного відкритого й жорсткого стандарту Foundation 

Fieldbus). Ця шина спрямована на створення повністю цифрового 

комунікаційного протоколу з передачею інформації в обох напрямках між 

польовими пристроями й системами керування (обліку) і з підтримкою 

взаємозамінності приладів від різних світових виробників.  

 

 

 

ЛОГІСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ В ЕВОЛЮЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ 

СТАНДАРТІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВАМИ. 

 

Крутов Г.В. 

к.т.н., доцент кафедри менеджменту і адміністрування 

ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

Веклич Ю.В. 
студент, ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

 

Актуальність теми дослідження визначається тим, що впровадження 

логістичних підходів в управлінні виробничої логістики придбало велику 

популярність. Це пов'язано з інтенсифікацією і розширенням товарно-

грошових відносин, із збільшенням горизонтальних господарських зв'язків 

між підприємствами і організаціями пов'язаних галузей.  

Логістична концепція являє собою систему поглядів, певне 

усвідомлення явищ, процесів та предметів, пов’язаних із організацією руху 

матеріальних потоків, основний конструктивний принцип різних видів 

діяльності. 

Ядром будь-якої інформаційної системи управління підприємством є 

втілені в ній рекомендації щодо управління виробництвом, що по суті є 

своєрідним стандартом. 
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Етапи розвитку стандартів інформаційних систем  управління 

підприємствами можна представити наступним еволюційним ланцюжкомом: 

MRP (1970)   MRPII(1980)   ERP(1990)   CSRP(2000) 

APS(2000). 

Основними цілями систем MRP та MRP II є: задоволення потреб у 

матеріалах, компонентах і продукції для планування виробництва і доставки 

споживачам; підтримка низьких рівнів запасів матеріальних ресурсів, готової 

продукції; планування виробничих операцій, розкладів доставки, 

закупівельних операцій. 

ERP «Планування ресурсів підприємства» – системи цього класу 

більшою мірою орієнтовані на роботу з фінансовою інформацією для 

розв’язання задач управління великими корпораціями з розпорошеними 

територіально ресурсами.  

Концепція CSRP - розширює поняття планування від виробництва далі, 

на покупця. Ідеологія CSRP надає дійові методики і реалізуючі їх програмні 

продукти для створення товарів, що модифікуються під конкретного 

користувача. 

Дещо пізніше з’явилась ще одна концепція, а саме: APS – «Розвинуті 

системи планування». Для таких систем характерне використання економіко-

математичних методів розв’язання задач планування з поступовим 

зниженням ролі календарно-планових нормативів на виробничі цикли, а 

також використання оптимізаційних методів на вищих рівнях управління та 

застосування комп’ютерних інструментальних засобів підтримки прийняття 

управлінських рішень. 

Завдяки розвитку інформаційно-комп'ютерних систем логістичні 

концепції були значно модифіковані відповідно до потреб ринку. Новий 

розвиток отримали логістичні системи MRP/DRP і виникли їх сучасні 

модифікації - MRPII та DRPII, і значно розширилися їх логістичні функції. В 

цей період виникли також нові концепції логістики, такі як: "Lean production" 

("худе виробництво"), QR (швидке реагування на попит), CR (безперервне 

поповнення запасів), AR (автоматичне поповнення запасів), модифіковані 

версії KANBAN.  

Успішне функціонування інформаційних систем управління 

підприємством позитивно впливає на економіку підприємства в цілому за 

рахунок удосконалювання організаційної структури й автоматизації 

управлінських процесів, підвищення якості роботи й полегшення праці 

управлінського персоналу. Інформаційні системи управління надають змогу 

системно підходити до обґрунтування й прийняття управлінських рішень, 

підвищувати рівень їхньої оптимальності, дієвості й результативності. 
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ПРАВОВІ І ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ 

ЦИФРОВОГО ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУ 

 

Крутов Г.В. 

к.т.н., доцент кафедри менеджменту і адміністрування 

ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

Голуб А. 
студент, ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

 

Електронний цифровий підпис (ЕЦП) – це вид електронного підпису, 

отриманого за результатом криптографічного перетворення набору 

електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним 

поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати 

підписувача. 

Використання ЕЦП регулюється Законами України у сфері 

інформаційних технологій: «Про електронні документи та електронний 

документообіг» від 22 травня 2003 р. № 851-IV; «Про електронний цифровий 

підпис» від 22 травня 2003 p. № 852-IV; «Про Національну систему 

конфіденційного зв'язку» від 10 січня 2002 р. №2919-111. ЕЦП накладається 

за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого 

ключа (ст. 1 Закону "Про електронний цифровий підпис"). 

Особистий ключ відомий лише його власнику. Відкритий ключ 

доступний всім учасникам електронного документообігу. Такий ключ 

включається до сертифіката відкритого ключа та може розповсюджуватись в 

електронній формі або у формі документа на папері. 

Суб'єктами правових відносин у сфері  послуг ЕЦП є: підписувач; 

користувач; центр сертифікації ключів; акредитований центр сертифікації 

ключів; центральний засвідчувальний орган; засвідчувальний центр органу 

виконавчої влади або іншого державного органу; контролюючий орган. 

Електронний цифровий підпис призначений для забезпечення 

діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється з використанням 

електронних документів. 

Електронний цифровий підпис за правовим статусом прирівнюється до 

власноручного підпису (печатки) лише в тому разі, якщо: 

- електронний цифровий підпис підтверджено з використанням 

посиленого сертифіката відкритого ключа за допомогою надійних засобів 

цифрового підпису; 

- під час перевірки використовувався посилений сертифікат відкритого 

ключа, чинний на момент накладення електронного цифрового підпису; 

- особистий ключ підписувача відповідає відкритому ключу, 

зазначеному у сертифікаті. 

У випадках, коли відповідно до законодавства необхідне засвідчення 

дійсності підпису на документах та відповідності копій документів 

оригіналам печаткою, на електронний документ накладається ще один 
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електронний цифровий підпис юридичної особи, спеціально призначений для 

таких цілей. 

Підробити електронний цифровий підпис, а разом з ним і засвідчений 

документ неможливо, адже це потребуватиме величезної кількості 

обчислень, які, як вважається, не можуть бути реалізовані за сучасного рівня 

математики й обчислювальної техніки за прийнятний час, тобто поки 

інформація, що міститься в підписаному документі, є актуальною.. 

Таким чином, захист інформації за допомогою ЕЦП у менеджменті 

підприємств підвищує ефективність управлінської діяльності менеджерів з 

погляду на гарантії цілісності і конфіденційності інформації, пришвидшення 

документообігу, безпечності комунікацій. 

 

 

ЕЛЕКТРОННА МИТНИЦЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ  

ЗОВНІНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Крутов Г.В. 

к.т.н., доцент кафедри менеджменту і адміністрування 

ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

Семенюк С.В. 
студентка, ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

 

Дослідження митного регулювання набуває особливої актуальності в 

сучасних умовах розвитку глобалізаційних процесів, оскільки кількісне 

зростання зовнішньоекономічних зв’язків, суттєві якісні зміни вимагають 

активного втручання держав у процес регулювання цієї діяльності з метою 

оптимізації, підвищення ефективності засобів, форм та інструментів.  

Європейська спільнота визначає, що шлях до реалізації нових завдань 

зі спрощення митних процедур та процедур логістики при постачанні  

товарів для ввезення та вивезення з території країни,  зменшення  ризиків  

порушення  безпеки мешканців, це – зменшення  відмінностей між митними 

процедурами країн світу, та називає механізм реалізації такого завдання 

«Електронною митницею» . 

Основними завданнями Електронної митниці є: 

— автоматизація процесів митного контролю та митного оформлення 

товарів, предметів і транспортних засобів, що переміщуються через митний 

кордон України; 

— забезпечення функціонування системи електронного 

документообігу; 

— сприяння захисту прав інтелектуальної власності в процесі 

зовнішньоекономічної діяльності шляхом ведення відповідних 

автоматизованих систем; 

— забезпечення інформаційної взаємодії митної служби України з 

правоохоронними органами та іншими органами державної влади України в 

межах двосторонніх угод або спільних наказів про обмін інформацією; 
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— формування банку даних Електронної митниці; 

— забезпечення інформаційної безпеки під час формування і 

функціонування банку даних Електронної митниці; 

— накопичення інформації в результаті проведення митного контролю 

та митного оформлення товарів, предметів і транспортних засобів, що 

переміщуються через митний кордон України; 

— забезпечення інформаційної взаємодії та співпраці відповідно до 

укладених Україною міжнародних договорів; 

— проведення єдиної науково-технічної політики під час створення 

Електронної митниці. 

Метою електронного декларування є прискорення товарообігу, 

скорочення часу на здійснення митного контролю.  

Реалізація процедури електронного декларування товарів дозволить 

сформувати необхідні умови для застосування інформаційних технологій на 

якісно новому рівні й забезпечить запровадження електронного 

документообігу між митними органами та підприємствами  із використанням 

механізму електронного  цифрового підпису(ЕЦП). 

Отже, можна зробити висновок, що повний перехід до електронного 

декларування  позитивно  вплине на роботу підприємств, оскільки у них 

з’явиться можливість декларувати товари шляхом подання електронних 

документів через мережу  Інтернет не виходячи  зі свого офісу , що дозволить 

їм заощаджувати свій час на здійснення митних формальностей. При цьому 

перевірка та обробка відомостей,занесених у електронні копії митних 

документів, буде здійснюватися автоматично, що, у свою чергу, сприятиме 

скороченню тривалості та покращить ефективність проведення митних 

процедур. Електронне декларування набуває нині актуальності і в контексті 

євроатлантичної інтеграції України, адже багато країн Європи вже 

впровадили таку форму діяльності у сфері зовнішньоекономічної діяльності. 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ЕКОНОМІКА І СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ  

В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 

Крутов Г.В. 

к.т.н., доцент кафедри менеджменту і адміністрування 

ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

Тарасенко О. 
студентка, ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

 

Економічна система та суспільство зазнають значного впливу 

інформаційних технологій, що стрімко розвиваються. Розвиток сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та збільшення кількості 

інформації є двома визначальними чинниками сучасної економічної системи. 

Відповідно до цього країни світу усвідомлюють необхідність нових підходів 

до власного розвитку та розуміють переваги інформаційної економіки. 
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Переваги для суспільства від цифрової та ІКТ-революції полягають в 

забезпеченні кращого та дешевшого доступу до знань та інформації, що 

прискорює здійснення операцій і бізнес-процесів, знижує їх вартість, яка, в 

свою чергу, збільшує вигоду громадян і споживачів.  

Одним з ключових стимуляторів економічного зростання є здатність 

громадян набувати, накопичувати і використовувати інформацію в результаті 

динамічного розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. Значення 

цього фактора для економічного зростання підтверджується світовими 

дослідницькими проектами, відповідно до яких ІКТ створюють приблизно 

чверть зростання ВВП і 40 % зростання продуктивності праці в 

Європейському Союзі . 

Швидке зростання значення інформації та електронних послуг і, отже, 

застосування ІКТ в економіці, державному управлінні і в повсякденному 

житті громадян викликало новий напрям трансформації – перехід до 

інформаційної економіки.  

Розвиток суспільства в інформаційній економіці зазнає змін, оскільки 

відбуваються зміни в інфраструктурі та технологіях. Оскільки основним 

продуктом інформаційної економіки є інтелектуальні послуги та наукомісткі 

товари, найбільшу цінність становлять інформація та знання, на основі яких 

розвиваються інформаційні технології.  

Інформаційна економіка – це такий тип економіки, де продуктивність і 

конкурентоспроможність господарюючих суб’єктів залежать головним 

чином від їх здатності генерувати, обробляти й ефективно застосовувати 

інформацію, засновану на знаннях. Також інформаційну економіку можна 

визначити як економіку, в якій інформація є валютою та продуктом. 

Окремі автори вважають, що інформаційна економіка – це перша, 

початкова стадія нової економіки постіндустріального суспільства, яка в 

процесі розвитку перетвориться на економіку знань. Інші виокремлюють її у 

постіндустріальну нову економіку, основою якої є інтернет-економіка .  

До основних рис, що характеризують інформаційну економіку  

відносяться: глобальність, висока продуктивність та зміна способу отримання 

прибутку. Глобальність світової економіки надає можливість суб’єктам 

господарювання працювати як єдине ціле в реальному часі у світовому 

масштабі. Капітал вільно переміщується між країнами, а країни мають змогу 

використовувати цей капітал у реальному часі. Висока продуктивність 

виникає завдяки використанню всіх видів ресурсів без часових та 

територіальних обмежень. Зміна способу отримання прибутку переходить від 

отримання ефекту масштабу на використання швидкості інновацій і здатності 

залучати й утримувати клієнтів.  

Побудова інформаційної економіки в Україні в стратегічній 

перспективі дозволить посилити міжнародні позиції України та її 

конкурентоспроможність на світових ринках, зміцнити внутрішні аспекти 

соціально-економічного розвитку, підвищити рівень добробуту населення. 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ОСНОВА УПРАВЛІНСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 

Крутов Г.В. 

к.т.н., доцент кафедри менеджменту і адміністрування 

ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

Беспята А. 
студент, ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

 

Менеджмент (управління) - це процес, спрямований на досягнення 

цілей організації за допомогою впорядкування перетворень вихідних 

субстанцій або ресурсів (праці, матеріалів, грошей, інформації тощо) в 

необхідні результати (вироби, послуги). Як відомо, менеджери впливають 

насамперед на головний елемент організації - людей, координуючи їх 

діяльність. Менеджмент націлений на дослідження і розробку правил 

ефективного управління з метою досягнення високих результатів, які є 

критерієм його якості.  

В існуючій літературі поняття «інформаційний менеджмент», як 

правило, розглядається в двох аспектах: в залежності від використовуваних 

ресурсів або від типів інструментів. Слід зазначити, що на сучасному етапі 

розвитку модернізаційні процеси в усіх сферах життєдіяльності пов'язані 

радше з організацією роботи, ніж зі зміною характеру використовуваних 

ресурсів або оновленням інструментів.  

Сьогодні є всі підстави розглядати інформаційні технології як 

невід'ємний компонент технологій управлінських. Традиційний управлінець 

не мислить сьогодні своєї роботи без комп'ютера. Можна дати довгий перелік 

елементів нових управлінських технологій, що виникли завдяки мережі 

Internet. Серед цих елементів: засоби оперативної комунікації (електронна 

пошта, списки розсилки, новинні розділи інформаційних сайтів); розподілені 

ресурси і засоби доступу до них (бази даних, портали, термінали 

комп'ютерних мереж, хмарні технології); засоби координації діяльності 

(електронні дошки оголошень, форуми, електронні опитування); форми 

зворотного зв'язку і організації співпраці (гостьові книги, телеконференції); 

нарешті, засоби виробництва (інструментарій пошуку ресурсів і партнерів, 

стандартні і спеціалізовані програмні засоби). Поширення нових 

інформаційно-комунікативних технологій дійсно стало домінуючим 

фактором, що визначає прискорення процесів соціальної трансформації 

суспільства.  

Глобальна інформатизація – це передбачуваний, найбільш потужний 

зараз вектор впливу нових технологій на соціальну структуру суспільства. 

Такий вплив здійснюється в двох напрямах: 1) безпосередній вплив нових 

інформаційних технологій на свідомість людини, в першу чергу за рахунок 

значного розширення його когнітивних і комунікативних можливостей; 2) 

вплив інформаційних технологій на соціальну організацію за рахунок 

використання нових засобів комунікації. Швидкі темпи поширення 
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комерційної інформації сприяють посиленню конкуренції між виробниками 

товарів і послуг. Але одночасно нове інформаційне середовище – це 

безумовний потенціал підвищення ефективності підприємств, в першу чергу 

за рахунок потужної інформаційної підтримки управлінських функцій. 

Посилення конкуренції і удосконалення управління призводять до 

підвищення якості товарів і послуг, а інформатизація на рівні управлінських 

структур держави повинна забезпечити стійку соціальну підтримку 

суспільства.  

Зростаюча важливість інформаційного менеджменту призвела до появи 

фахівців (інформаційних менеджерів), що займаються його внутрішніми 

завданнями. Ці фахівці перетворюють пасивну корпоративну інформацію в 

джерела правдивих, так званих рафінованих, відомостей, що визначають в 

кінцевому підсумку ефективність прийнятих рішень.  

Таким чином, інформаційний менеджмент перетворюється в базову 

технологію організації управлінської діяльності в усіх сферах 

інформаційного суспільства. 

 

 

ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАЦІЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ  

І ЗАСОБИ ЇЇ ФОРМАЛІЗОВАНОГО ОПИСУ 

 

Крутов Г.В. 

к.т.н., доцент кафедри менеджменту і адміністрування 

ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

Дернова А. 
студентка, ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

 

Особливістю бізнесу на початку XXI ст. є те, що інформація стала 

важливим виробничим ресурсом. Комп’ютерні інформаційні системи 

докорінним чином змінюють процес управління підприємством. У процесі 

управлінської діяльності інформація стала більш важливим ресурсом, ніж 

матеріальні, енергетичні, трудові та фінансові ресурси. Відповідно, суттєвого 

значення набувають методи обробки й використання інформації, а також 

технічні засоби, завдяки яким стало можливим перетворення інформації у 

важливий виробничий ресурс. 

До економічної інформації належать відомості, які циркулюють в 

економічній системі, про процеси виробництва, матеріальні ресурси, 

управління виробництвом, фінанси, а також відомості економічного 

характеру, якими обмінюються різні системи управління. Звичайно, провести 

чітку межу між економічною інформацією та іншими видами інформації не 

можливо, оскільки всі сфери життєдіяльності суспільства певною мірою 

впливають на економіку та економічну інформацію. Економічна інформація у 

сфері матеріального виробництва є інструментом управління виробництвом 

та економікою. Інформація є економічною, якщо вона несе відомості про 

економічну діяльність. Економічній інформації притаманні певні 
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особливості, які випливають з її сутності: цінність і корисність, що 

характеризується вартістю, трудомісткістю, доступністю, істинністю і 

релевантністю; повнота: достатня, недостатня, надмірна; незалежність змісту 

від форм подання.  

Основу комп’ютерної інформаційної системи становить інформаційна 

база, що являє собою сукупність упорядкованої інформації, що 

використовується при функціонуванні інформаційної системи. Успіх 

створення єдиної інформаційної бази істотно визначається уніфікацією та 

стандартизацією її складових. Класифікації та кодуванню техніко-

економічної інформації відводиться особлива роль, оскільки вони є засобами, 

що забезпечують взаємний обмін інформацією між людиною і ЕОМ. 

Класифікація і кодування – це дві невіддільні частини одного процесу – 

перекладу різноманітної економічної інформації з природної мови на 

формалізовану мову ЕОМ. Матеріальним втіленням класифікації і кодування 

є класифікатор.  

Метою класифікації і кодування є упорядкування і взаємоузгодження 

різних предметів, понять, властивостей чи інших елементів інформації. 

Використанням кодів можна значно скоротити обсяги інформації і 

трудомісткість її обробки на всіх етапах технологічного процесу 

автоматизованої обробки даних. Тому питанням розробки раціональних 

класифікаторів під час проектування інформаційних систем приділяється 

велика увага.  

Класифікатори техніко-економічної інформації можуть створюватися 

системним або локальним способом. За системного способу інформація 

класифікується з урахуванням вимог різних рівнів управління (підприємство, 

міністерство, відомство тощо), за локального – у межах одного підприємства.  

Результат діяльності з класифікації та кодування розглядається як 

нормативно-технічний документ, що встановлює перелік кодів і назв об’єктів 

класифікації, є обов’язковим для застосування на різних рівнях управління 

народним господарством відповідно до його категорії та розроблений в 

установленому порядку. 

Таким чином, питання засобів формалізованого опису економічної 

інформації є актуальним питанням менеджменту, адже класифікація та 

кодування економічної інформації на підприємстві значно полегшують 

роботу з нею та дозволяють вчасно і в повному обсязі використовувати її для 

здійснення результативної діяльності підприємства. 
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Online Analytical Processing (OLAP) – це сукупність баз даних, що 

спрощують аналітичний аналіз бізнес ситуацій. OLAP є технологією 

створення баз даних, що оптимізує аналіз ситуацій і звітів, а також 

використовується для обробки транзакцій. Джерелом даних для OLAP є дані 

результату обробки транзакцій (OLTP), тобто бази даних, які зазвичай 

зберігаються у сховищах даних. Дані OLAP об'єднуються в структури, які 

дозволяють проводити їх складний поетапний аналіз. Дані OLAP також 

організовані ієрархічно і зберігаються в гіперкубах замість таблиць. Це 

технологія, яка використовує багатовимірні структури, щоб забезпечити 

швидкий доступ до даних для аналізу. Така організація даних легко 

приводить звіт до зведеної таблиці або зведеної діаграми для відображення 

інформації на високому рівні (наприклад загальні продажі в масштабах всієї 

компанії або регіону, а також відображення інформації для сайтів, де продажі 

є особливо сильними або слабкими). 

Бази даних OLAP призначені для прискореного пошуку необхідних 

даних. Це відбувається через те, що саме сервер OLAP, а не Microsoft Office 

Excel, обчислює узагальнені значення, а тому менше даних повинно бути 

відправлено в Excel при створенні або зміні звіту. Бази даних OLAP містять 

два основних типи даних:  показники (наприклад, числові дані, величини і 

середні, які використовуються, щоб прийняти обґрунтовані бізнес-рішення) і 

категорії. Бази даних OLAP допомагають організувати аналіз даних на 

багатьох рівнях деталізації, використовуючи ті ж категорії, що 

використовуються в програмі Excel. 

Основними компонентами OLAP є: 

1) Багатовимірний куб – структура даних, що об'єднує як показники по 

рівнях, так і ієрархії кожного з вимірів, що аналізуються. Куби об'єднують 

декілька розмірів (такі як лінії часу, географії та продукції) з узагальненими 

даними, таких як продажі або кадастрові дані.  

2) Показники – набір значень в кубі. Як правило мають числові 

значення. Показники є центральними значеннями в кубі, які попередньо 

оброблені, зібрані та проаналізовані. Типові приклади: показники продажу, 

прибуток, доходи, витрати. 

3) Елементи – в ієрархії представляють один або більше шляхів 

входжень даних.  
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4) Розрахункові члени – члени вимірювання, значення яких 

розраховуються під час виконання за допомогою програми. Розрахункові 

члени можуть бути отримані із значень інших членів. Наприклад, 

обчислюваний елемент, прибуток якого може бути визначений шляхом 

вирахування члена «витрати» від значення члена «дохід з продажу». 

5) Розмір – куб має набір ієрархічно вирівняних даних, що 

використовується в якості основи для аналізу даних.  

6) Ієрархія – логічна структура дерева організації даних.  

7) Рівень – дані можуть бути організовані в нижчих і вищих рівнях 

деталізації, таких як рівень рік, квартал, місяць і день в ієрархії часу. 

Таким чином, технологія OLAP в сукупності із сховищем даних 

дозволяє працювати з набагато більшою кількістю вихідних даних порівняно 

з традиційною організацією, де Excel витягує всі окремі записи, а потім 

обчислює узагальнені значення. Ця властивість особливо актуальна для фірм 

з розгалуженими збутовими мережами, корпоративних підприємств, 

холдингових компаній, де виникає постійна необхідність структурування і 

узагальнення інформації, що надходить з різних центрів обліку. 

 

 

 

ПРОЕКТУВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ  

ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

 

Крутов Г.В. 

к.т.н., доцент кафедри 

 менеджменту і адміністрування 

ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

Хрокало Т. 

студент, 

 ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

 

З переходом до автоматизації в усіх сферах життя, все більшої 

необхідності та розповсюдження набувають інформаційні системи.  

Інформаційна система в сучасному розумінні – це комунікаційна 

система, яка забезпечує пошук, збирання, обробку та пересилання 

інформації. Широке розповсюдження інформаційних систем пов’язане з тим, 

що сучасний світ неможливий без постійного обміну інформацією. Чим 

швидший розвиток цивілізації, тим актуальнішими стають питання 

впровадження і удосконалення інформаційних систем. 

Інформаційні системи починають своє існування з самої появи 

людства, але на кожному етапі розвитку суспільства, вони набувають нової 

формації. Інформаційні системи управління підприємствами мають на меті, 

перш за все, ефективне управління різними напрямами діяльності 

підприємства, інформаційну підтримку управлінських рішень менеджменту. 
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Ефективність інформаційних систем великою мірою залежить від 

правильного (досконалого) проектування інформаційних систем. 

Корпоративна інформаційна система зазвичай проектується як 

масштабована ієрархічна система, призначена для комплексної автоматизації 

всіх видів господарської діяльності великих і середніх підприємств, у тому 

числі корпорацій, що складаються з групи компаній, які вимагають єдиного 

управління.  

У корпоративних інформаційних системах досить часто виникає 

необхідність у розподіленому зберіганні баз даних. Зручно, наприклад, 

зберігати певну частину інформації як можна ближче до того робочого місця, 

в якому вона використовується. Це зумовлює будування інформаційної 

системи через вирішення проблеми узгодженого управління розподіленою 

базою даних. Якщо система різнорідна (управління здійснюється різними 

серверами), то треба використовувати допоміжні інструментальні засоби 

інтеграції різнорідних баз даних.  

Першою й найголовнішою проблемою, є проблема проектування. Якщо 

починати розробку з розв’язання найбільш очевидних завдань, не звертаючи 

увагу на потенційні завдання, така система буде безупинно перебувати у 

стадії розробки та переробки.  

Тому слід приділити увагу першій стадії проектування – аналізу вимог 

корпорації. Необхідно виявити  всі актуальні і потенційні потреби корпорації, 

які повинна задовольняти проектована інформаційна система, зрозуміти, які 

потоки даних існують всередині корпорації, оцінити обсяги інформації, які 

мають підтримуватися і оброблятися інформаційною системою.  

Важливою проблемою проектування є вибір інструментальних засобів 

на стадії проектування розробки інтерфейсу системи, що стає на межі 

швидкій та ефективній  реалізації проекту. Також одним з найбільш 

актуальних питань корпоративних інформаційних систем є питання захисту 

інформації. Безпека інформації – важлива частина процесу впровадження 

нових інформаційних технологій. Несанкціонований доступ до даних 

інформаційної системи може завдати великої шкоди для підприємства, так як 

інформацією, видобутої з системи, можуть скористатися конкуренти. Тому 

при розробці інформаційних систем обов'язково передбачити інструменти, 

що забезпечують конфіденційність обміну інформацією і надійність 

збереження даних. 

Досвід впровадження і експлуатації корпоративних інформаційних 

систем показує, що при правильному проектуванні це досить ефективний 

засіб підвищення конкурентоспроможності компанії. Досконала 

корпоративна інформаційна система набагато полегшує управління 

організацією, оптимізує процеси, посилює контроль і забезпечує цим 

конкурентні вигоди. 
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Хмарні обчислення (хмарні технології) – це технологія розподіленої 

обробки даних, в якій комп'ютерні ресурси і потужності надаються 

користувачеві як Інтернет-сервіс. Хмара – це нова технологія використання 

серверних ресурсів, що допомагає задіяти всю доступну потужність 

процесорів і об'єм оперативної пам'яті, розділяючи їх між різними 

незалежними завданнями. Хмарні обчислення передбачають розподілену 

віддалену обробку та зберігання даних. При застосуванні хмарних технологій 

немає необхідності встановлювати на всіх (часто навіть на одному) 

комп'ютерах дорогі програмні продукти. Основними характеристиками, які 

визначають ключові відмінності хмарних сервісів від інших і надають 

можливість оптимально використовувати Інтернет-ресурси, є: 

самообслуговування за потребою; універсальний доступ до мережі; 

групування ресурсів; гнучкість. 

Маркетинговий термін «хмари» з’явився відносно нещодавно, хоча за 

ним стоїть ніщо інше, як знайомий всім аутсорсинг ІТ-послуг. Більшість 

користувачів електронної пошти та файлообмінників навіть не здогадуються, 

що давно та стійко користуються «хмарами».  

До розповсюджених хмарних сервісів можна віднести наступні: 

CloudFlare – хмарний сервіс, що корисний для компаній, що тільки 

починають освоювати інтернет-простір. Він допомагає вирішити відому 

проблему з навантаженням, що може бути викликано несподіваним 

зростанням зацікавленості в новому сайті.  

«Хмара» SalesVu дозволяє автоматизувати процес продажу в 

невеликому магазині чи кафе. Малому бізнесу сервіс безоплатно роздає 

кардрідери – спеціальні зчитувачі, які працюють в якості терміналів для 

безготівкових операцій з банківськими картками. Працівник компанії, що має 

такий кардрідер, може приймати оплату де завгодно, необов’язково в офісі.  

Звичайно, що хмарні технології передбачені не тільки для починаючих 

компаній. Так, перший масовий сервіс Amazon Elastic Computer Cloud, 

створений компанією Amazon, з самого початку і досі активно 

використовується спеціалістами в якості платформи для роботи великих 

інтернет-ресурсів. Сервіси Amazon ефективно вирішують складні задачі 

великих проектів, дозволяючи економити на створенні власної 

інфраструктури. 

Основними перевагами використання хмарних технологій для бізнесу 

є: можливість придбання ресурсу, який потрібен зараз, або відмовитися від 
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нього без зайвих витрат; відсутність ліцензійних ризиків; зменшення ризиків 

витоку інформації; доступність дорогих додатків, що потребують залучення. 

Одним з основних ризиків хмарних сервісів для бізнесу є безпека 

корпоративних даних. Між тим, якщо порівнювати  ІТ- безпеку локальних 

мереж в малих та середніх компаніях та безпеку в «хмаринах», то звісно що 

останні безпечніші. В «хмарині» за безпеку відповідає компанія, що створила 

її і має відповідну компетенцію. Вона бере на себе всі зобов’язання з 

резервного копіювання, збереження інформації, виключення 

несанкціонованого доступу.  

Безумовна перевага «хмарин» - це комфорт в роботі. Так, ІТ-директору 

не потрібно опікуватися серверами та займатися кадровими питаннями – всі 

ці проблеми можна передоручити компанії, яка надає хмарні послуги. Для 

керівників компанії та користувачів в будь-якому разі відповідальність за 

інформаційні технології несе керівник ІТ-служби.  

Таким чином, хмарні технології для бізнесу – це не просто набір 

звичайних функцій (зберігання даних, ведення бухгалтерії, архівація даних) – 

вони допомагають оптимізувати бізнес-процеси в складних проектах, 

ефективно керувати компанією, фірмою, приймати термінові управлінські 

рішення з інформаційною підтримкою незалежно від місцезнаходження 

менеджера. 

 

 

КОРПОРАТИВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ  

В СУЧАСНОМУ БІЗНЕСІ 

 

Крутов Г.В. 

к.т.н., доцент кафедри  

менеджменту і адміністрування 

ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

Концевич О.  
студент,  

ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

 

Використання інформації, інформаційних систем (ІС) і інформаційних 

технологій (ІТ) в умовах інтенсивного розвитку ринкових стосунків стає 

одним із найбільш важливих елементів ефективного управління. 

Підприємства все частіше вдаються до допомоги сучасних інформаційних 

систем і технологій, аби стежити за зовнішніми і внутрішніми потоками 

інформації, що збільшуються, використовувати її для аналізу, прогнозування, 

ухвалення управлінських рішень. 

Проблематика побудови комплексних управлінських систем для 

корпоративних фірм виросла в окрему гілку науки про управління і стала 

причиною розвитку цілої галузі високих технологій. Корпоративна 

інформаційна система (КІС) – це інформаційна система, яка підтримує 

автоматизацію функцій управління на підприємстві (в корпорації) і надає 
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інформацію для поглиблення знань і прийняття управлінських рішень. У ній 

реалізована управлінська ідеологія, яка об’єднує бізнес-стратегію 

підприємства і прогресивні інформаційні технології. КІС надає користувачеві 

можливість вирішення таких глобальних задач як прозорість використання 

вкладеного у бізнес капіталу, інформаційна підтримка стратегічного 

планування, ефективне керування витратами, оперативне управління 

підприємством. 

На сьогоднішній день сучасними підприємствами найбільш широко 

використовуються наступні корпоративні інформаційні системи: 

1. ERP (Enterprise Resource Planning System) – система планування 

ресурсів підприємства. Призначені вони головним чином для побудови 

єдиного інформаційного простору підприємства (об'єднання всіх відділів і 

функцій), ефективного управління всіма ресурсами компанії, пов'язаними з 

реалізацією, виробництвом та обліком замовлень.  

2. CRM (Customer Relationship Management System) – управління 

відносинами з клієнтами. Наведена система охоплює концепції, котрі 

використовуються компаніями для управління їхніми взаємовідносинами зі 

споживачами, включаючи збір, зберігання й аналіз інформації про 

споживачів, постачальників, партнерів та інформації про взаємовідносинами 

з ними. Система дозволяє здійснювати швидкий пошук важливої інформації 

про контрагентів, отримувати всю історію зустрічей, переговорів, листування 

та угод. Це дуже зручний інструмент для швидкої і якісної роботи з 

величезними масивами інформації про клієнтів.  

3. HRM (Human Resource Management) – система управління 

персоналом, є однією з найважливіших складових частин сучасного 

менеджменту. Основна мета таких систем - залучення та утримання цінних 

для підприємства кадрових фахівців.  Функції HRM-систем: пошук, підбір та 

відбір персоналу, його оцінка, навчання та розвиток, управління 

корпоративною культурою, мотивація, організація належних умов праці. 

4. EAM (Enterprise Asset Management) – система управління основними 

фондами підприємства, дозволяє скоротити простої устаткування, витрати на 

техобслуговування, ремонти і матеріально-технічне постачання.  

5. WMS (Warehouse Management System) – система управління складом, 

забезпечує автоматизацію та оптимізацію всіх процесів складської роботи 

профільного підприємства.  

Отже, правильно розроблена корпоративна інформаційна система, що 

відповідає цілям і потребам організації, побудована відповідно до прийнятої 

у даній організації концепції менеджменту, дозволяє не тільки зберігати, 

обробляти та експортувати інформацію, яка необхідна її підрозділам, вона 

може стати ефективним інструментом управління й аналізу бізнесу, що 

створить конкурентну перевагу для фірми в майбутньому. 
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Мошенська Ю. 

студентка, ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

 

В інформаційних системах, головним чином для ухвалення важливих 

рішень, широке застосування мають сховища даних (Data Ware House) – 

особливі форми організації бази даних, котрі призначені для зберігання в 

погодженому вигляді багаторічної інформації, що надходить з різних 

оперативних систем та зовнішніх джерел. Це інструментальні засоби, що 

допомагають керівництву приймати стратегічні рішення, проводити аналіз 

великих об′ємів даних, бачити узагальнюючу картину бізнес-діяльності 

організації, покращувати конкурентоздатність  свого підприємства.  

Такі засоби трансформують дані в легкодоступну форму  для 

підготовки звітів, аналізу бізнес-процесів і розподіляють їх серед тих, кому 

вони необхідні. 

Для успішної роботи зі сховищами даних треба зібрати максимум 

інформації про процес діяльності підприємства.  

Прикладами необхідної інформації для аналізу та прогнозу є наступні: 

зміни в законодавстві; курс долара; звіти продажів; інформація про ціни 

конкурентів; стани складів на кожний день; рекламна ситуація на ринку;  

відгуки клієнтів за продукцію; специфічна інформація галузі та ін.  

Ефективна будова сховища даних стає складовою частиною 

інформаційної системи управління підприємством. Для цього потрібно 

систематичне, за певними проміжками часу, оновлення всієї необхідної 

інформації в  систематизованому вигляді. 

Зазвичай, копії даних передаються з оперативних баз даних і інших 

джерел за певними правилами. 

Організація інформаційної системи на основі застосування баз даних 

має такі переваги: 

1) Управління життєвим циклом товару – вимір продуктивності за 

всіма напрямками та підрозділами компанії, однакове управління товарами 

чи послугами.  

2) Знання про клієнтів – хто є клієнтами організації, попит на 

продукцію чи послуги, вимоги до різних продуктових лінійок, покращення 

відповідей на запити клієнтів; можливість сумісно використовувати єдине 

актуальне подання даних про клієнта та працювати на основі цих даних в 

будь-якій точці підприємства (банк, мережа готелів). 

3) Управління  якістю компанії – підвищення якості планування 

роботи, дослідження маркетингових та передпродажних дій, моніторинг 

продажів; регулювання оптимального рівня запасів сировини, матеріалів та 
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складських запасів готової продукції, що дає змогу виключити 

перевантаження фінансової підсистеми підприємства.  

4) Збільшення прибутку та зниження ризиків – орієнтація 

маркетингових програм на клієнтські сегменти, що підвищує вірогідність 

успіху; реулювання взаємовідносин з клієнтами (оперативні бази данних по 

обліку шахрайств, управління кредитоспроможністю); різні рівні доступу до 

інформації, що знижує вірогідність отримання даних конкурентами. 

5) Конкурентні переваги – результат формування кращих пакетів 

продукції та послуг, необхідних клієнту, та відслідковування змін його 

вподобань. 

Отже, сховища даних дозволяють створити гарні умови та 

узагальнюючу картину діючих процесів для успішної діяльності піприємства.  

 

 

ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВАМИ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 

 

Крутов Г.В. 

к.т.н., доцент кафедри менеджменту і адміністрування 

Семенова Є.  
студентка, ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

 

Управління − важлива функція, без якої неможлива цілеспрямована 

діяльність жодного підприємства. Інформаційні технології допомагають 

керівникам промислових підприємств у розв'язанні управлінських задач. На 

початку 60-х років минулого століття виникла ідея використати їхні 

можливості для планування виробничих процесів підприємства. З метою 

підвищення ефективності ресурсного забезпечення виробництва була 

розроблена методологія планування потреби в матеріалах MRP (Material 

Requirements Planning). Реалізація системи, що працює по цій методології, 

являє собою комп'ютерну програму, яка дозволяє оптимально регулювати 

поставки комплектуючих у виробничий процес, контролюючи запаси на 

складі й самі технології виробництва.  

Системи планування виробництва постійно перебувають у процесі 

еволюції. Спочатку MRP-системи просто формували програми виконання 

плану замовлень на певний період, що не задовольняло цілком зростаючі 

потреби. З метою збільшити ефективність планування, наприкінці 70-х років 

Оливер Уайт і Джордж Плосл запропонували ідею відтворення замкнутого 

циклу (closed loop) в MRP-системах. Удосконалення системи призвело до 

трансформації системи MRP із замкнутим циклом у розширену модифікацію, 

що згодом назвали MRPII (Manufactory Resource Planning), через ідентичність 

абревіатур. MRPII являє собою інтеграцію великої кількості окремих 

модулів, таких як планування бізнес-процесів, планування потреб у 

матеріалах, планування виробничих потужностей, планування фінансів, 

управління інвестиціями й т.д.  
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У міру впровадження стандарту MRPII були виявлені його певні 

недоліки, у результаті усунення яких з'явилася нова методологія ERP 

(Enterprise Resource Planning) − планування ресурсів підприємства. Основною 

відмінністю цієї концепції від MRPII є орієнтація на роботу з фінансовою 

інформацією й можливість планування не тільки виробничих, але й інших 

ресурсів підприємства. Зокрема, додатково до функцій MRPII у концепції 

ERP з'являються наступні: прогнозування попиту; керування проектами; 

ведення технологічної інформації; керування витратами; керування 

фінансами; керування кадрами.  

Концепція APS (Advanced Planning and Scheduling) − розширене 

керування виробничими графіками − є розвитком фундаментальних основ, на 

яких побудована ERP. У системах, що реалізує концепції APS, широко 

використовуються сучасні методи оптимізації (від математичних до 

евристичних). Концепції APS у цей час часто використовуються при 

створенні спеціалізованих модулів в ERP- системах.  

Остання (по терміну розробки) з концепцій керування виробничими 

ресурсами − CSRP (Customer Synchronized Resource Planning) − планування 

ресурсів на основі клієнто-орієнтованого підходу, була запропонована 

компанією SYMIX. Сутність даної концепції полягає в тому, що в управлінні 

враховуються всі ресурси, споживані під час маркетингової й «поточної» 

роботи із клієнтом, післяпродажного обслуговування проданих товарів, 

перевалочних і обслуговуючих операцій, а також внутрішньоцехові ресурси, 

тобто елементи всього життєвого циклу товару. Реалізація концепції CSRP на 

конкретному підприємстві дозволяє управляти замовленнями клієнтів і в 

цілому всією роботою з ними на порядок «тонше», ніж це було із 

застосуванням раніше розглянутих методологій.  

Отже, перемога в конкурентній боротьбі залежить в тому числі і від 

ефективної інформаційної підтримки управлінських рішень, досконалості 

використовуваних інформаційних систем, розроблених на основі 

найсучасніших технологій управління.  

 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ FUZZY-ТЕХНОЛОГІЙ  

У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ  

 

Крутов Г.В. 

к.т.н., доцент кафедри менеджменту і адміністрування 

Скубіліна А. 

студентка, ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

 

В умовах ринкових трансформацій зростає науковий інтерес до 

розробки моделей безпечного, стабільного й ефективного управління 

бізнесом. Сучасні fuzzy-технології дають змогу менеджерам підприємств 

ефективно діяти, мінімізуючи ризик. 
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На засадах нових теоретичних обґрунтувань, що раніше були 

«нерозв'язними», з'являються нові технології, які вимагають від практиків 

неординарних знань і нестандартних підходів до розуміння процесів 

оточуючого світу. Саме такою сьогодні у світі є та успішно впроваджується 

fuzzy-технологія, яка спирається на цілу низку сучасних математичних 

теорій, зокрема на теорію нечітких мір та інтегралів. Fuzzy-технологія – це 

технологія обробки даних і розв'язання аналітичних задач за умов 

невизначеності. Це новий підхід у системі підтримки прийняття рішень.  

Питання про зняття невизначеності перегукується з питанням про те, 

яким чином ввести в науку і техніку суб'єктивізм людини. І тут не можна 

обійтися без нечітких множин. Це математична теорія, яка створена для того, 

щоб представити змістовні нечіткості слів людини, це унікальний метод з 

точки зору надання математиці потенційних можливостей обробляти 

суб'єктивні дані. 

Один із перевірених на сьогодні методів усунення невизначеності 

полягає у «розмиванні» вхідних даних та очікуваного результату. Як свідчить 

практика, параметри задачі нечіткого математичного програмування не 

підлягають імовірнісному розподілу, для них можна вказати тільки інтервали 

можливих значень. Для таких задач недоречно проводити максимізацію 

(мінімізацію) цільової функції, оскільки значення цієї функції – не число, а 

множина чисел. Для розв'язання таких задач насамперед необхідно з'ясувати, 

яке відношення переваги на множині альтернатив породжує ця функція, а 

після цього визначити, які рішення слід вважати раціональними щодо цього 

відношення переваги. Другий етап – це опис параметрів задачі у вигляді 

нечітких множин, тобто у модель вводиться додаткова інформація у вигляді 

функцій належності цих нечітких множин. 

Fuzzy-технології знайшли практичне використання – від рішення 

економічних задач на макрорівні до рівня аналізу окремих аспектів 

комерційних угод. Інструментальною основою слугує потужний комплекс 

сучасних нечітких програмних продуктів. Основу даного комплексу 

складають програмні продукти універсального призначення: Fuzzy Calculator 

(FC) – нечіткий обчислювач, для розрахунків з нечіткими числовими даними; 

Fuzzy for Ехсеl (Fе) – нечіткі електронні таблиці до електронних таблиць МS 

Excel; Expert Professionsl (ЕхРго) – експертно-аналітична система; Data 

Engine (DE) – система аналізу складних даних; та спеціалізовані програмні 

продукти: Fuzzy Estimation of Critical Messages (FECM) - програма для 

нечіткої оцінки критичних повідомлень при проведенні арбітражних 

валютних операцій;  Маркет Ефект (МЕ) – входить до складу системи обліку 

й управління підприємствами Fin Expert, призначена для пошуку ефективних 

маркетингових рішень. 

Наявність такого комплексу програмних продуктів для роботи з 

нечіткою інформацією дозволяє в процесі оцінки ефективності управління 

бізнесом успішно проводити аналіз різнорідних даних, прогнозування при 

істотному недоліку вихідної інформації, моделювання складних бізнес-

процесів, що не піддаються звичайним підходам. Управління підприємством 
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в сучасних швидкоплинних умовах – це управління в умовах невизначеності 

(або неповної визначеності). Отже, інструментарій fuzzy, як елемент 

сучасних інформаційних систем, який дозволяє приймати ефективні 

управлінські рішення саме в таких умовах, є надзвичайно актуальним 

засобом управління бізнесом.  

 

 

 

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРИЙНЯТТЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ 

СТРАТЕГІЧНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ З 

УРАХУВАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ 

 

Варава А.А. 

асистент кафедри менеджменту і адміністрування  

ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

 

При прийнятті стратегічного управлінського рішення (СУР) необхідно 

спланувати результуючий показник, а для цього важливо мати всю 

відповідну інформацію, яка характеризується належним ступенем якості. З 

метою формування стратегічної та прогнозної інформації пропонується на 

підприємствах створення інформаційної підсистеми стратегічного управління 

(ІПСУ). 

Незважаючи на те, що стратегічні цілі мають якісний вираз, результати 

СУР часто характеризуються розрахунковими значеннями (Рр). Зазвичай Рр 

має кількісний вираз, за величиною якого і здійснюється контроль з боку 

керівництва підприємства щодо реалізації стратегії. 

Ефективність прийняття і реалізації СУР (еСУП) можна визначити таким 

чином: 
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де Ррt - результуючий показник, що отримується після реалізації СУР, 

грн. (ч. од.); Взt - загальні витрати на прийняття і реалізацію СУР у t-ому 

році, грн.; В
I
nt- річні поточні витрати з реалізації СУР у t-ому році, грн.; Eн – 

коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень, прийнятий за 

норматив; КСУРt - капітальні вкладення на реалізацію СУР у t-ому році, грн.; 

Візt - витрати на інформаційне забезпечення прийняття СУР у t-ому році, 

грн.; вСУРt - трудові витрати менеджерів вищої ланки підприємства та 

апарату управління на підготовку і прийняття СУР, грн.; Eзt – загальна річна 

економія, що досягається за рахунок впровадження ІПСУ у t-ому році, грн.;  t 

– рік реалізації проекту, за яким прийнято СУР;  r – ставка дисконту,  

частка од. 

Загальна економія (Езр), що досягається за рахунок впровадження 

ІПСУ при прийнятті р-го СУР у t-му періоді 
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де Ервп – економія за витратами на підготовку та прийняття СУР, грн.; 

Ерпі– економія за витратами від зниження ризику прийняття помилкового 

СУР, грн.; Ерск – економія, що досягається від скорочення часу на обробку 

стратегічної інформації при стратегічному контролі,  грн. 

Ефективність впровадження ІПСУ визначається таким чином 
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де Ерк – річна економія, що отримується при підготовці, прийнятті та 

реалізації р-го СУР та k-й складовій досягнення економічного ефекту від 

впровадження ІПСУ, грн.; І0 – одноразові витрати на створення ІПСУ на 

підприємстві, грн. 

Таким чином, у результаті проведення робіт з удосконалення  

інформаційного забезпечення стратегічного управління та впровадження у 

межах інформаційно-управлінської системи  підприємства окремого 

структурного підрозділу ІПСУ сумарний економічний ефект S визначається 

як дисконтована у часі сума величин економії Ер при підготовці, прийнятті та 

реалізації р-го СУР за винятком витрат, пов’язаних із впровадженням ІПСУ: 
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де Т – горизонт планування стратегічного розвитку. 

Загальну оцінку підвищення рівня якості інформаційного забезпечення 

прийняття та реалізації СУР можна здійснити при розрахунку інвестиційних 

проектів стратегічного спрямування. У грошових потоках, що є 

надходженням коштів  за певний період часу, ураховуються поточні витрати  

з поліпшення інформаційного забезпечення. 

При впровадженні на підприємстві ІПСУ, яка слугує для підвищення 

ефективності прийняття та реалізації СУР, здійснюються одноразові витрати 

(Iо), які ураховуються при розрахунку чистої поточної вартості стратегічного 

інвестиційного проекту, за яким прийнято відповідне управлінське рішення. 
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КОМУНІКАЦІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ 

 

Глєбова Н.О. 

асистент кафедри менеджменту і адміністрування 

 ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

 

 Комунікація є природним явищем і невід’ємною частиною життя 

суспільства. Зокрема, це стосується і менеджменту. Зв’язок між внутрішніми 

структурами організації та зовнішнім середовищем досить чітко був 

сформульований та продемонстрований, ще не початку зародження 

управління. Йдеться про ідеї устрою держави та церковних формацій.  

Комунікація як система має мету, завдання, засоби і складається з 

елементів, послідовно з’єднаних між собою в ланцюг. Елементами 

комунікаційного ланцюга виступають відправник, отримувач та канал 

передачі. Інформація, що рухається за цим каналом має відповідати основним 

вимогам, серед яких: об’єктивність, своєчасність, достовірність, доступність 

тощо. Об’єднання всіх елементів та їх дія в певній послідовності утворює 

комунікаційний процес.  

Ефективність роботи комунікаційної системи залежить від 

усвідомлення керівником необхідності налагодження прямих і зворотних 

зв’язків між рівнями управління та функціональними відділами організації. 

Встановлення комунікації є важливим як для виконання керівником функції 

контролю, так і координації роботи підрозділів та організації в цілому.  

Відомо, що комунікація у різних її видах виступає інструментом 

інформування, інструктування, взаєморозуміння та переконання.  

На жаль багато з організацій ї досі мають такі проблеми в комунікації 

як неправильна інтерпретація інформації та її сприйняття, закритість доступу 

до інформаційних ресурсів, не бажання слухати один одного, невизначеність 

пріоритетності інформації, відсутність чітких каналів передачі інформації. 

Означені вище проблеми є досить актуальними і їх розв’язання має 

сприяти нормалізації мікроклімату в колективі, підвищенню продуктивності 

праці, більш ефективному виконанню керівниками своїх функціональних 

обов’язків, узгодженості дій між ієрархічними рівнями, функціональними 

відділами та іншими організаціями, що становлять зовнішнє оточення. 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕКУЛЬТИВАЦІЙНИХ РОБІТ  

НА ВІДПРАЦЬОВАНИХ КАР'ЄРАХ  

 

Кравчук Л.М. 

старший викладач, ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

 

Питання рекультивації порушених земель досліджується в працях 

багатьох вчених - це Трубецький К.Н., Пашков А.П., Шапаря А.Г., 
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Ласкорін Б.Н., та ін. 

Загальновідомо, що метою проведення біологічної рекультивації є 

відновлення родючості та біологічної продуктивності порушених земель. 

Відновлення родючості здійснюється декількома способами: 

- суцільне нанесення ґрунтового шару на порушені землі; 

- окультурення порід шляхом посадки рослин і внесення добрив; 

- стимулювання - окультурення порід шляхом внесення біоактивних 

реагентів і структуроутворюючих полімерів; 

- окультурення порід шляхом внесення невеликої кількості ґрунту і 

посадки багаторічних швидкозростаючих рослин; 

- окультурення порід шляхом внесення біоактивних реагентів і 

мікроорганізмів. 

Тривалість періоду біологічної рекультивації зазвичай становить 15-30 

років. Процес біологічної рекультивації закінчується в тому випадку, якщо 

вміст гумусу в ґрунті на відновлених територіях відповідає умовам 

нормального проростання рослин. При цьому, біологічна рекультивація 

сприяє захисту порушених земель від ерозії. 

Визначальними умовами для сільськогосподарського та 

лісогосподарського використання земель прийняті рельєф поверхні і якість 

ґрунтового покриву. Від рельєфу і ґрунтового покриву залежать освітленість 

, температура і вологість ґрунту , умови стоку талих вод, схильність до ерозії 

та ін.. При водогосподарському використанні виробленого простору 

враховується відповідна підготовка берегів і ложа водоймища і необхідні 

якості води, використовуваної при обводнюванні. 

Існує великий вибір варіантів рекультивації гірничих виробок з 

частковим або повним заповненням виробленого простору. Але всі вони 

пов'язані зі значними фінансовими витратами на їх проведення. При цьому 

спостерігається дефіцит природних рекультиваційних матеріалів. 

Таким чином, питання рекультивації порушених земель завжди буде 

актуальним при проведенні гірничих робіт та потребує подальшого 

дослідження. 

 

 

 

МЕНЕДЖМЕНТ У ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННІ  

ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО 

 

Кульбака В.М. 

здобувач,  

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 

 

Менеджмент має багато аспектів, в тому числі землевпорядний, 

економічний, політичний, соціальний, ідеологічний, філософський, 

психологічний, технічний, організаційний. Кожен з них відносно 
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самостійний, але вони зв’язані між собою метою та напрямками розвитку 

підприємництва. 

Менеджмент у землевпорядкуванні тільки починає розвиватися. Не 

використання його в попередній практиці означало ігнорування багатьох 

шляхів раціонального управління земельними ресурсами, ефективного 

господарювання, можливостей зростання продуктивності праці, 

раціоналізації структури управління. Менеджмент – це форма управління 

соціально-економічними процесами за допомогою і в рамках 

підприємницької діяльності підприємств і комерційних організацій. 

Менеджмент у землевпорядкуванні – це система управлінських дій з 

організації виконання основних завдань підприємств, організацій або установ 

із землеустрою шляхом розробки землевпорядної документації та здійснення 

землеустрою в процесі землевпорядної діяльності. 

Слід зазначити, що адміністративно-командна система управління 

використання земельних ресурсів підприємств і комерційних організацій 

сама по собі надто консервативна і відрізняючись від теорії і практики 

менеджменту в землевпорядкуванні інших країн не стимулює нагромадження 

капіталу і відтворення родючості землі. Тому ця система в кінцевому 

результаті вступає в протиріччя з розвитком сільськогосподарського 

виробництва і не забезпечує високий рівень продуктивності праці. 

Менеджмент у землевпорядкуванні дає в економіку землеволодіння і 

землекористування нову систему цінностей, змінює пріоритети та тенденції 

розвитку. 

Розподіл і використання земельних ресурсів здійснюється в рамках 

інтегрованої системи організації та управління. Менеджмент торкається 

певних соціально-політичних інтересів окремих прошарків суспільства. Але в 

загальному він орієнтований на заохочення приватнопідприємницької 

активності власників землі та землекористувачів. 

До умов функціонування менеджменту в землевпорядкуванні слід 

віднести такі: приватна власність на землю та інші засоби виробництва; 

господарська самостійність і самоокупність сільськогосподарського 

виробництва; ринкове ціноутворення; ринок землі, праці, товарів, капіталу; 

система ринкового законодавства, яка чітко регламентує втручання держави 

в діяльності сільськогосподарських та інших підприємств. 

Вирішальне значення для виявлення суті менеджменту в 

землевпорядкуванні має проблема власності. Реформування аграрних 

відносин на базі загальнолюдських цінностей, прав та інтересів особистості, 

свободі у виборі форм і видів діяльності – це перш за все зміна відносин 

власності в сільському господарстві та суміжним з ним галузях і сферах 

економіки.  

Менеджмент у землевпорядкуванні тісно пов'язаний з ходом 

приватизації засобів виробництва. Оскільки він може бути реалізований 

тільки в рамках приватного підприємництва, напрямок його розвитку 

залежить від темпів та масштабів приватизації. 
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Основний принцип менеджменту в землевпорядкуванні – це 

забезпечення прибутковості бізнесу землі, процвітання підприємництва і 

максимуму добробуту персоналу землевпорядної організації. 

Сучасний менеджмент e землевпорядкуванні – це в першу чергу форма 

самоорганізації землевпорядного виробництва, в якій управління стає все 

більш вагомим компонентом в структурі соціально-еколого-економічних 

процесів. 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА, ЯК ОДНА ЇЗ СКЛАДОВИХ  

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Ледян Т.О. 

к.е.н., доцент КЕІ ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

Калуцька О.І., Хрокало Т. 
студентки, ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

 

При управлінні економічною безпекою підприємства необхідно 

проаналізувати її здатність до протистояння небезпекам і загрозам для 

досягнення поставлених цілей. Теоретичні аспекти економічної безпеки та 

антикризового управління підприємства досліджувалися багатьма вченими, 

серед яких: О.І. Барановський, Т.Н. Гладченко, О.А. Грунін, Р.А, Кириченко, 

А.І. Могильний, В.Л. Ортинський, В.В. Шликов, Живко З.Б. та ін. 

На сьогоднішній день немає однозначного трактування поняття 

фінансово-економічної безпеки.  

Сутність категорії «фінансова безпека підприємства» можна трактувати 

з різних сторін, зокрема, як ступінь захищеності фінансових інтересів 

підприємства на усіх рівнях фінансових відносин, стан всіх фінансових 

систем.  

Узагальнюючи, можна зупинитися на визначенні фінансово-

економічної безпеки, яке надає Барановський О.І.: «Це результат комплексу 

складових, орієнтованих на усунення фінансово-економічних загроз 

функціонування, захисту інформаційного середовища, комерційної таємниці, 

безпеки персоналу, майна та комерційних інтересів [1, c. 298]. 

В системі антикризового управління підприємством,  на нашу думку, 

велику роль відіграє фінансово-економічна безпека (рис.1). 

Актуальність інформаційної безпеки зростає щоденно. Особливу увагу 

інформаційній безпеці приділяють підприємства при реалізації новітніх 

підходів до управління бізнесом в умовах сучасних економічних реалій.  

Забезпечення інформаційної безпеки підприємства в Україні 

здійснюється шляхом захисту інформації  у випадку, коли необхідність 

захисту інформації визначена законодавством.  

Таким чином, інформаційна безпека організації — цілеспрямована 

діяльність її органів та посадових осіб з використанням дозволених сил і 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
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засобів по досягненню стану захищеності інформаційного середовища 

організації, що забезпечує її нормальне функціонування і динамічний 

розвиток.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Структурна модель системи  

антикризового управління підприємством 

 

Тобто, можемо зробити висновок, що інформаційна безпека є дуже 

важливою складовою фінансово-економічної безпеки, оскільки саме від неї 

залежить інформаційне забезпечення та стабільна робота підприємства.  
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К.:Фенікс,1999.–338с. 

2. Живко З.Б. Економічна безпека підприємства: сутність, механізм 

забезпечення управління: монографія/З.Б.Живко.–Львів:Ліга-Прес, 2012.–

256с. 

 

 

СТАН ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ  

ТА ЗАХОДИ ЗАХИСТУ ВІД ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ 

 

Ледян Т.О. 

к.е.н., доцент КЕІ ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

Білобородов Г.В., Скубіліна А.В. 

студенти, КЕІ ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

 

Інформаційна революція змінює спосіб життя суспільства в цілому 

Процеси глобалізації торкнулися кожної людини, а тим більше різних сфер 

діяльності. Таким чином, інформація може застосуватись не тільки у цілях 

міжнародної співпраці, а й у воєнних цілях. Тому існують певні проблеми у 

сфері інформаційних відносин між державами, що і є актуальним для 

забезпечення безпеки України. 

Система управління безпекою підприємства 
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http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
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На сайті міжнародної організації «Репортери без кордонів» у рейтингу 

свободи слова, оприлюдненій на 2015 рік, Україна посідає 129 місце із 180 

[1]. Зайнята низька сходинка у рейтингу пояснюється жорстокістю та 

нападами демонстрантів на журналістів, погроз журналістам від недержавних 

утворень, конфліктами між представниками СМІ та владою, підвищеним 

рівнем цензури, економічною кризою. 

Сьогодення політичних, економічних та суспільних структур України 

характеризуються інформаційними атаками,  таким чином стаючи 

заручниками інформаційної війни без готовності до її ведення та не маючи 

стратегії захисту.  

Стан інформаційного  розвитку  українського суспільства можна 

охарактеризувати таким чином: 

1. відсутність стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні, 

що є наслідком невизначеності державної політики щодо підтримки 

виробництва програмних засобів і засобів інформатизації, а також 

впровадження інформаційних технологій до сфер економічного й 

громадського життя. 

2. Низька ефективність використання фінансових, кадрових та 

матеріальних ресурсів, які можуть бути спрямовані  на виконання 

Національної програми інформатизації. 

3. Відставання у впровадженні технологій електронного бізнесу, 

електронних бірж, електронних депозитаріїв, використання безготівкових 

розрахунків за товари та послуги. 

4. Рівень інформатизації окремих галузей економіки та деяких регіонів 

країни є низьким. 

5. Нормативно-правова база інформаційної сфери потребує 

удосконалення. 

Отже, на основі вищесказаного можна запропонувати такі заходи, які 

будуть спрямовані, як на розвиток інформаційного суспільства України, так і 

на захист держави від інформаційної війни: 

1. розробка державної програми у сфері інформаційних технологій, яка 

забезпечить   підключення національних мереж до міжнародних відкритих 

мереж, з дотриманням вимог безпеки інформаційних ресурсів.  

2. Організувати систему моніторингу й прогнозування потреб 

економічних та інших організацій у різних видах інформаційного обміну 

через світові мережі. 

3. Заснувати спеціалізований державний орган, основними функціями 

якого є: контроль за інформаційним обміном зі світом; координація дій у 

відкритих мережах різних форм організацій з метою уникнення загроз 

національній безпеці; перехоплення інформації, що не підлягає передачі у 

відкритих мережах. 

4. Формування у масових користувачів свідомості та обізнаності щодо 

користування світовими інформаційними мережами. Створення якісної  

системи підготовки кваліфікаційних  фахівців з інформаційної безпеки. 

4. Міжнародне співробітництво на площині інформаційної безпеки.  
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5. Розробка законодавства й нормативно-правового забезпечення 

відповідно до роботи з інформаційними ресурсами, та визначення обов’язків 

і відповідальності користувачів відкритих світових мережах. 

Список використаних джерел: 
1. Рейтинг свободи слова - Міжнародна організація «Репортери без 

кордонів»  - [Електронний ресурс]. − Режим доступу:  http://index.rsf.org/#!/ 

Рейтинг_свободи_слова, вільний. – Назва з екрану. – (Дата звернення: 

04.05.2015). 

 

 

ПРОБЛЕМИ ПРОСУВАННЯ ПОСЛУГ НА РИНКУ B2B 

 

Бєлоусова О.С. 

к. н. з держ. упр., доцент 

ВНЗ «Запорізький національний університет» 

Мороз Ірена 

студентка,  

ВНЗ «Запорізький національний університет» 

 

В сучасних економічних умовах окремі організації є ланками ланцюгів 

постачання. Дані зв'язку будуються на ринку В2В, сутність якого полягає в 

тому, що він працює не на кінцевого споживача, а на компанії різних сфер і 

галузей діяльності (державні, приватні, комерційні). Звідси випливають 

проблеми, з якими стикається маркетинг. Перша пов'язана з процесом 

прийняття рішення в сфері В2В. Так як рішення приймається групою 

зацікавлених людей, виникають наступні інтереси, які необхідно враховувати 

при побудові комунікативної політики: інтереси організації пов'язані з 

отриманням прибутку; інтерес людей, що беруть участь у проведенні 

договорів; інтерес конкуруючих організацій. 

При розгляді даних інтересів, одним з провідних факторів є особисті 

відносини між партнерами. Переговори в неформальній обстановці надають 

найбільший вплив на процес прийняття рішення. Для того, щоб операція 

відбулася і був досягнутий очікуваний результат, необхідно надати на осіб, 

які приймають рішення, гідне враження, підкріплене компетенціями та 

обізнаністю про бізнес клієнта, причому пріоритет віддається цифрової 

інформації.  

Наступною важливою проблемою у визначенні стратегії просування 

послуг на ринку В2В є характерні особливості послуги, як предмета угоди. 

Більш точна і достовірна інформація про послугу надається тільки після 

з'ясування точних параметрів від потенційного клієнта. Неможливість 

використання точних, раціональних параметрів послуги обумовлює проблему 

при розробці рекламних матеріалів. У цьому випадку оперувати слід іміджем 

компанії, її конкурентними перевагами. Отже, у рекламі послуги більший 

упор повинен бути зроблений на об'єктивні якості компанії-постачальника. 

http://index.rsf.org/#!/
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Суть операцій, що здійснюються на В2В ринку послуг, полягає в 

передачі ключових функцій однієї компанії на виконання іншої, яка володіє 

широким спектром компетенцій у даній сфері, тобто в аутсорсингу. 

Основною метою аутсорсингу є підвищення ефективності діяльності 

компанії-замовника. 

Розвиток аутсорсингу в Україні в порівнянні з США та Європою 

проходить нерівномірно для кожних сфер діяльності. У цьому полягає 

наступна проблема вибору стратегії просування. Наприклад, аутсорсинг 

бухгалтерських послуг досить поширений, а аутсорсинг у сфері 

інформаційних технологій переживає стадію активного становлення. На 

даному етапі використовувати інтегровані маркетингові комунікації в цілях 

найбільш ефективного впливу на потенційних клієнтів. Це - медіа-маркетинг: 

прес-релізи в цільових друкованих виданнях, інтернет-порталі та реклама; 

цільові маркетингові заходи: круглі столи, конференції, форуми, саміти, 

вебінари, бізнес-сніданки; direсt-маркетингові заходи: телемаркетинг, 

поштова та електронна розсилки; реклама в інтернеті; особисті контакти. 

Основним каналом комунікації для сфери В2В є все ж особисті контакти. Це 

пояснюється тим, що угоди будуються на довірі і конструктивній взаємодії 

партнерів.  

Перед прийняттям рішення про передачу ключових функцій на 

аутсорсинг сторонньої компанії, експерти ретельно вивчають інформацію 

про потенційних субпідрядників. Основними джерелами цієї інформації є 

друковані видання, інтернет-ресурси, профільні спільноти, отже, компаніям-

постачальникам необхідно звернути увагу зв'язкам з громадськістю та 

безперервно вести актуалізацію інформації про компанію в ЗМІ, інтернет-

ресурсах. 

Отже, просування послуг у сфері В2В полягає в комплексі заходів 

спрямованих на формування позитивного іміджу компанії, який при 

прийнятті рішення про вибір субпідрядника відіграє ключову роль. Найбільш 

ефективними в ланцюжку каналів просування є особисті контакти.  

Список використаних джерел: 
1. Бек М.А. Маркетинг В2В: учеб. пособие [Текст] / М.А. Бек. – М.: ГУ 

ВШЭ, 2008. – 328 с. 

2. Райт Р. В2В-маркетинг. Пошаговое руководство [Текст] / Рэй Райт. – 

Д.: Баланс Бизнес Букс, 2007. – 624 с. 
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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ 

ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Тарабан К.С. 

здобувач кафедри менеджменту організацій та логістики 

ДВНЗ «Запорізький національний університет» 

 

На сьогодні розвиток вітчизняних промислових підприємств потребує 

більш ефективного використання існуючих у підприємства ресурсів 

(грошових, людських, матеріальних), іншими словами – «логістика засобів», 

що є спрощеною системою формулювання значення системи «менеджменту 

витрат та ресурсів підприємства». Таким чином, логістика повинна бути 

стратегічною платформою підтримки ефективної діяльності за рахунок 

правильного вибору логістичних стратегій, концепцій, систем та технологій, 

а також рішення проблем міжфункціональної та міжорганізаційної 

координації та інтеграції. 

Застосування сучасних методів управління промисловим 

підприємством – запорука стійкої позиції на стрімко розвиваючому ринку 

промисловості.  

Одним з таких методів управління є on-line логістика, яка сьогодні 

активно розвивається. 

До on-line логістики відносять такі сервіси управління промисловим 

підприємством, як: 

- система «Мурашкова логістика»; 

- система «Вантажоплан»; 

- система «Розумні маршрути»; 

- система «Кіберлаг». 

Широкого застосування дані системи набули на підприємствах Польщі 

та Німеччини. 

У межах on-line логістики вирішується низка задач на підприємстві, які, 

зокрема, пов'язані з виникненням, пошуком, аналізом, перетворенням, 

зберіганням, передачею (розповсюдженням) інформації в електронній формі. 

Запропоновані сервіси для обліку та контролю перевезень орієнтовані 

на промислові підприємства, враховуючи їх побажання та специфіку.  

Застосування Оn-line сервісів на підприємствах вирішують такі 

завдання: 

- дозволяють логісту швидко сформувати маршрути доставки; 

- дають можливість керівнику проконтролювати логістів, наочно 

побачити результат; 

- виконують функцію моніторингу, дозволяють отримати повний план - 

факт аналіз рейсів. 

Для вітчизняних промислових підприємств застосування даних систем 

дозволить значно підвищити свою конкурентоздатність та стійкий розвиток 

на ринку.  

В рамках даних тез неможливо охопити всю актуальність застосування 
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on-line логістики на вітчизняних промислових підприємствах, тому в 

подальшому планується ряд досліджень щодо впровадження on-line сервісів 

для оптимізації діяльності промислових підприємств.  

Список використаних джерел: 

1. Программы для логистики [Електронний ресурс] Режим доступу : 

http://www.livebusiness.ru/tags/programmy_dlja_logistiki/ 

2. EL – Agraa A. The European Union Economics and Policies Cambridge: 

Cambridge University Press, 2007 – 603 p. 

 

 

АДАПТАЦІЯ МЕТОДУ CASE-STUDY ДЛЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ 

ЕКОНОМІЧНОМУ І ФІНАНСОВОМУ АНАЛІЗУ 

 

Єлізарова К.С. 

асистент кафедри менеджменту і адміністрування 

ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

 

На сьогоднішній день в світі загалом і в Україні, зокрема, існує безліч 

літератури по економічному і фінансовому аналізу. Характерною 

особливістю такої літератури є описання методів аналізу, формул розрахунку 

різних показників і коефіцієнтів, їх економічної сутності, рідше існуючих 

нормативів щодо їх оцінювання. Також в літературі наводяться приклади 

щодо застосування тих чи інших методів, розрахунку коефіцієнтів і т.п. Але, 

зазвичай, після вивчення такої літератури у студента залишаються обірвані 

знання економічних показників і методів, а не утворюється цілісної картини 

щодо загальної економічної і фінансової оцінки діяльності досліджуваного 

об’єкта. 

Рішенням такої проблеми є використання методу Case-Study, який 

передбачає розгляд певних теоретичних положень на практичних прикладах 

діяльності реальних підприємств. Під час вивчення економічного і 

фінансового аналізу такі приклади повинні містити не тільки зразок 

розрахунку певних показників, коефіцієнтів, використання методик, але й, 

найголовніше, оцінку отриманих результатів фахівцями. Дуже корисним 

було б вивчення різних точок зору фахівців на трактування одних й тих 

самих економічних і фінансових показників – це змушувало б студентів 

творчо підходити до оцінки економічних фактів та розширювало б їх 

розумові границі. 

Так, наприклад, традиційно вважається, що коли активи підприємства 

збільшуються, то це позитивна тенденція в його діяльності, а коли 

зменшуються, то навпаки. Але сьогодні провідні підприємства світу щоб 

зменшити свої витрати на складування, зберігання і т.д. намагаються звести 

до мінімуму свої матеріально-виробничі запаси, що веде до зменшення суми 

активів підприємства. Це традиційно повинно бути розцінено як негативна 

тенденція, хоча такі заходи, навпаки, підвищують ефективність роботи 

підприємства [1, с. 21]. Таким чином, дуже важливо розглядати саме провідні 

http://www.livebusiness.ru/tags/programmy_dlja_logistiki/
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і суперечливі погляди вчених на оцінку тих чи інших економічних і 

фінансових показників. Але, також треба зазначити, що розгляд думок різних 

експертів має бути викладачем певним чином обмежений, оскільки надмірна 

увага до деталей і зацикленість на самій дискусії неодмінно уведе студентів 

від головного – створення цілісного уявлення про економічну і фінансову 

оцінку діяльності досліджуваного об’єкта. 

Для досягнення цієї головної мети – цілісного уявлення економічної і 

фінансової оцінки об’єкта – також дуже важливим є пов’язаність кейсів-

прикладів між собою. Тобто окремі кейси мають бути присвячені окремим 

темам, але разом вони мають врешті решт привести до загальної оцінки 

даного об’єкта. Тож об’єкт/об’єкти, що досліджуються в якості прикладів, 

мають бути представлені протягом вивчення всіх тем курсу, і, наприкінці, 

мати узагальнюючу оцінку в підсумковому кейсі. 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ІНТЕЛЕКТ-КАРТ  

ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКО-

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ»  

ДЛЯ МЕНЕДЖЕРІВ 

 

Єлізарова К.С. 

асистент кафедри менеджменту і адміністрування 

ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

 

В управлінській практиці сучасних менеджерів інформаційне 

забезпечення процесу прийняття рішень має дуже важливе значення, навіть 

першочергове. Саме повнота, точність, достовірність, обґрунтованість 

вихідної інформації дає можливість менеджеру прийняти правильне і 

виважене рішення, від якого в майбутньому залежатиме доля підприємства. 

Також дуже важливого значення набувають і методи обробки інформації, 

серед яких досить почесне місце займають методи економіко-математичного 

моделювання та прогнозування. 

Але, треба зазначити, що вивчення цих методів і, особливо, їх 

теоретичних основ, студентами-менеджерами викликає в них певні труднощі. 

Ці труднощі пов’язані із достатньо складним математичним апаратом, що 

супроводжує дані методи. Та треба зауважити, що головним для майбутніх 

менеджерів є не досконале знання математики цих методів, а скоріше 

розуміння їх структури, сфери їх застосування та набуття практичних 

навичок щодо їх використання. Ефективним інструментом для цього є метод 

інтелект-карт. Авторами цього методу є два англійські науковці, брати Тоні і 

Барі Б’юзен, які докладно описали цей метод в своїй книзі 

«Супермислення»[1]. 

Вони досліджували причини, так званих, «поганих здібностей» дітей і 

дорослих до навчання і дійшли висновку, що поширений спосіб навчання за 

допомогою конспектування і анотування «демонструє майже повну 
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відсутність: візуального ритму; візуальної структури; кольору; образів (уяви); 

графічного представлення інформації; оперування з багатомірними 

об’єктами; просторової орієнтації; гештальта; асоціацій» [1, с. 48]. 

Результатами цього є «втрата ключових слів, важкість запам’ятовування 

інформації, велика втрата часу, не забезпечується стимулювання творчих сил 

мозку» [1, с. 49]. 

Автори пояснюють свій інструмент навчання так: «Інтелект-карта має 

чотири істотні відмінності: а) об’єкт уваги/вивчення кристалізований в 

центральному образі; б) головні теми, пов’язані з об’єктом уваги/вивчення, 

розходяться від центрального образу у вигляді гілок; гілки, що приймають 

форму плавних ліній, позначаються і пояснюються ключовими словами або 

образами. Вторинні ідеї також зображуються у вигляді гілок, що відходять 

від гілок більш високого порядку; теж справедливе для третинних ідей і т.д.; 

г) гілки формують пов’язану вузлову систему» [1, с. 58]. 

Під час вивчення вищеназваної дисципліни центральним образом було 

взято саму дисципліну, яку поділяли на дві її головні складові: 1) 

моделювання; 2) прогнозування. В якості гілок першого рівня бралися 

головні теми. Так, наприклад, в моделюванні це були лінійне, нелінійне, 

динамічне моделювання, теорія ігор і т.д. На другому рівні гілок карти ці 

теми деталізувалися. Наприклад, лінійне моделювання поділялося на 

одноіндексні та двоіндексні задачі, цілочислове моделювання і т.д. Потім 

кожен напрямок деталізувався студентами на основі вивченого матеріалу 

самостійно до такої кількості рівнів, яка була їм зручна. 

Головними ефектами від застосування методу інтелект карт під час 

вивчення дисципліни стали: 1) цілісне візуальне охоплення дисципліни на 

початку її вивчення; 2) ефективне і структуроване повторення і усвідомлення 

вже пройденого матеріалу наприкінці. 

Список використаних джерел: 

1. Бьюзен, Т. и Б. Супермышление / Т. и Б. Бьюзен ; пер с англ. 

Е.А. Самсонов. – 4-е изд. – Мн. : «Попурри», 2007. – 304 с. 
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У ринковій економіці існує  ймовірність ліквідації підприємств 

внаслідок їх банкрутства, тому одним із найважливіших показників 

фінансового стану є ліквідність. 

Термін «ліквідність» означає безперешкодне перетворення майна на 

гроші.  Ліквідність – це здатність підприємства перетворювати свої активи в 

гроші для покриття своїх необхідних платежів в міру настання їх строків та 

швидкість здійснення цього. 

Для досягнення необхідного рівня ліквідності підприємства найперше 

необхідно удосконалити політику управління оборотним капіталом. Доцільно 

встановлювати раціональну структуру поточних активів та джерел їх 

покриття й співвідношення між ними. 

Недостатній рівень ліквідності та платоспроможності підприємства 

може мати негативні наслідки, оскільки це призведе до невиконання 

зобов’язань перед кредиторами й до розриву економічних зв’язків між 

постачальниками ресурсів. Лiквiднiстю підприємства є потенційна здатність 

покриття різними групами активів його зобов’язань. Результат розрахунку 

показників ліквідності ПАТ «ПІВНГЗК»:  

1. Коефiцiєнт абсолютної ліквідності; 0,008; 0,25 – 0,50; 

2. Коефiцiєнт загальної ліквідності ; 4,138; 1,00 – 2,00; 

3. Чистий оборотний капітал, тис. грн.; 7829613; >0. 

На пiдприємствi, що аналізується, коефіцієнт абсолютної ліквідності 

станом на 31.12.2013р. складає 0,008, що нижче нормативних значень. Але з 

огляду на специфіку підприємства, наявність великого залишку грошових 

коштів може свідчити про неефективність їх використання, тому більше 

iнформацiйне навантаження має коефіцієнт загальної ліквідності. 

Коефiцiєнт загальної ліквідності відображає здатність покриття 

поточних зобов’язань підприємства за рахунок використання всієї суми 

оборотних коштів. Для ПАТ «ПIВНГЗК» станом на 31.12.2013р. він складає 

4,138. Величина цього показника знаходиться вище за встановлені межі 

орієнтовного позитивного значення (1,00 – 2,00), що свідчить про високий 

рівень ліквідності підприємства. 
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Аналіз ліквідності балансу полягає у порівнянні коштів за активом, 

згрупованих за рівнем їх ліквідності відносно до зобов’язань за пасивом, 

об’єднаних за строками їх погашення і в порядку зростання цих строків. 

Величина чистого оборотного капіталу станом на 31.12.2013р. складає 

7829613 тис. грн., що свідчить про спроможність підприємства сплачувати 

свої поточні зобов'язання та розширювати подальшу діяльність. 

Таким чином, на теперішньому етапі функціонування підприємства 

необхідно забезпечити  високий рівень фінансового стану, де провідне місце 

належить показникам ліквідності. 

Список використаних джерел: 
1. Павловська О.В. Фінансовий аналіз : Навч.- метод. Посіб.- К.: КНЕУ, 

2002.-388с. 
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Основним завданням українських підприємств гірничо – 

металургійного комплексу України до 2020 року є підвищення 

конкурентоспроможності продукції до вимог світового ринку концентратів та 

обкотишів та впровадження інноваційних технологій управління ринковою 

вартістю. Світовий досвід управління публічними акціонерними 

товариствами (ПАТ) свідчить про орієнтацію більшості спеціалістів з 

корпоративного управління на процесно – вартісний менеджмент.  

Останній на рівні з бережливим відношенням до навколишнього 

середовища ресурсів, корпоративної соціальної відповідальності, якості 

життя населення, що проживає на території з техногенним тиском, для 

підприємств групи «МЕТІНВЕСТ» є важливим інноваційним проектом, щодо 

узгодження принципів процесного управління і методів менеджменту якості 

виробництва продукції. Фокусування топ – менеджерів групи «МЕТІНВЕСТ» 

на довгостроковому зростанні інвестиційної вартості капіталу акціонерів в 

умовах складного зовнішнього оточення за рахунок інструментів 

синергетичної економіки пов'язане, на наш погляд, з наступними причинами: 

 - з бажанням України вступу до ЄС, де підсилення роль фондового 

ринку; 

 - позитивний вплив сучасного вартісно – орієнтованого менеджменту 

на економіку в цілому, впровадження стратегії інноваційного розвитку до 
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2030 року, зменшення впливу корупції досягається за рахунок інформаційних 

систем типу ERP та моніторингу доходності акціонерів і роботи топ – 

менеджерів; 

 - розширення комунікацій з інвесторами, визначення мінімальної 

доходності інвестицій, оцінка ефективності проектних рішень дає змогу 

менеджерам по слабким ринковим сигналам оцінювати свої можливості щодо 

створення доданої вартості; 

 - операційні – менеджери повинні навчитись чітко оцінювати: вартість 

альтернативних стратегій при виконанні портфеля замовлень на рівні 

підрозділів, вартість яку вони одержують у результаті корпоративної 

реструктуризації та впровадження інновацій. Крім того, перед ними стоїть 

завдання упроваджувати в своїх підрозділах вартісне мислення і принципи 

управління вартістю; 

 - спеціалісти з корпоративного розвитку, корпоративної фінансової 

інженерії одержують можливість в реальному масштабі часу оцінювати 

вартість своїх підприємств, бізнесів для прийняття управлінських рішень; 

 - інвестори, керівники інвестиційних портфелів, фондові аналітики, 

оцінюючи грошові потоки підприємств, можуть проводити фундаментальні 

аналізи щодо цінних паперів, оскільки вартість підприємств групи 

«МЕТІНВЕСТ» пов'язана з економічним прибутком, яку утворюють його 

активи. 

Західна школа вартісно - орієнтованого управління розробила десятки 

моделей керування серед яких, перспективними для криворізьких 

підприємств є система МПіК на основі американського GAAP і збалансованої 

системи показників [1] . Система управління побудована на основі інформації 

про продавання продукції і затратах на її реалізацію, показниках 

операційного (ОР) і чистого прибутку (NI), прибутку на акцію (EPS) , 

економічного прибутку (ЕР) , економічної доданої вартості (EVA) , 

доходності від інвестицій (ROI) та інвестиційного капіталу (ROIC) , ринкової 

доданої вартості (MVA) і акціонерної вартості (SV) , які в купі з показниками 

ліквідності у формі грошової готівки (cash) і її еквівалентів (cash equivalents) 

утворюють систему цільових показників вартісно – орієнтованого керування. 

Нами розроблена інтелектуальна система управління підприємствами ГМК з 

алгоритмами процесно – вартісного управління і ЗСП. В ній виокремленні 

шість різних секторів: інвестори, процеси, персонал, постачальники, клієнти і 

відповідальність перед суспільством (суспільство). У секторі інвесторів 

головні цілі підприємства виражені через показники вартості капіталу: 

(EVA), (ROI), (EPS), (SV) . Чинник ліквідності є додатковою метою за 

допомогою якої менеджери приймають рішення щодо ефективності 

фінансового стану підприємства.  

У секторі процеси система контролює стратегію інноваційного 

розвитку підприємств, процеси виконання договорів і портфеля замовлень 

металургійних заводів по ланцюгу: якість → кількість  час → витрати. У 

секторі персонал менеджери контролюють і виконують класичні функції у 

цій сфері: залучення, добір, розташування, розвиток і оплату праці. При 
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цьому менеджери з персоналу за допомогою експертних систем (ЕС) 

оцінюють індекси: бренд (привабливість) підприємства; задоволення 

споживачів; задоволення персоналу. Оцінку сектору постачальників виконує 

ЕС за допомогою чинників: рівня надійності постачання та співвідношення 

ціна – якість. При цьому рівень ціна – якість постачань характеризує якісно – 

вартісну значимість постачальників для підприємств групи «МЕТІНВЕСТ».  

У секторі клієнти ЕС оцінює індекс задоволеності: в якій мірі клієнти 

підприємств групи «МЕТІНВЕСТ» задоволені їх продукцією і послугами. 

При цьому експертна система аналізує значення коефіцієнта охоплення 

клієнтів та частку ринку. У секторі суспільство розраховується рейтинг 

корпоративної соціальної відповідальності (СSR). Таким чином, 

сформульовані методи вартісно – орієнтованого управління, які враховують 

специфіку всіх рівнів підприємства і проектів, ієрархію збалансованих 

показників, дозволяють топ – менеджерам підприємств групи 

«МЕТІНВЕСТ», створюючи висококваліфіковані управлінські команди 

націлені на результат, покращувати якість та стандарти корпоративного 

управління. 

Список використаних джерел: 
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В сьогоднішніх кризових умовах фінансове забезпечення інноваційної 

діяльності промислових підприємств України є особливо актуальним. 

Обмеженість власних та кредитних ресурсів, нестача власних фінансових 

коштів підприємств для оновлення матеріальної бази зростання виробництва, 

підвищення ділової активності, випуску продукції, конкурентоспроможності 

підприємства на світових фондових ринках, вимагає залучення додаткових 

коштів та адресні цільові інвестиції для удосконалення виробничих процесів 

та технології. 

«Інновація - це процес, в ході якого винахід чи відкриття доводиться до 

стадії практичного застосування і починає давати економічний ефект, новий 
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пошук поштовх науково-технічних знань, що забезпечують ринковий 

успіх».(1) 

Проблеми, які виникають під час здійснення інноваційної діяльності 

підприємств, можна виявити, аналізуючи фактори, що стримують 

впровадження інновацій. Наявність великої кількості факторів, що мають 

вплив інноваційний розвиток підприємств, зумовлює потребу їх 

систематизації.  Їх умовно можна поділити на три групи: економічні, 

соціальні та політичні. 

До економічних факторів можна віднести: - нестача власних коштів 

підприємств (найбільш вагомий економічний фактор); - недостатня фінансова 

підтримка держави; - великі втрати на нововведення; - високий економічний 

ризик; - тривалий термін окупності нововведень; - невизначеність термінів 

інноваційного процесу; - низький платоспроможний попит на продукцію; - 

нерозривність фінансового ринку і неготовність капіталу до широкого 

інвестування в інноваційну сферу.(2) 

До соціальних відносять: - нестача інформації про нові технології і 

ринки збуту; - відсутність можливостей для кооперації з іншими 

підприємствами та науковими організаціями; - відсутність можливостей для 

кооперації з іншими підприємствами та науковими організаціями; - 

незавершений характер інноваційно-дослідницьких робіт, коли інновацію для 

впровадження у виробництво потрібно ще значно допрацьовувати і 

адаптувати; - несприятливість підприємств до нововведень; - відсутність 

кваліфікованого управління інноваційними процесами. 

Серед політичних факторів можна виділити недосконалість 

інструментів правового регулювання інноваційної діяльності. Тому особливу 

увагу на стадії планування нововведень треба поділяти аналізу потенційних 

джерел фінансування, вибору їх відповідно до умов надання і повертання та 

пошуку оптимального варіанта. (3) 

Таким чином, проблеми фінансового забезпечення гірничорудних 

підприємств необхідно вирішувати на основі систематизації факторів впливу, 

оцінки ефективності джерел залучення капіталу і оптимізації вибору 

напрямків інноваційного розвитку. 
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ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА 
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Виробничі підприємства, а саме їх більшість, сподіваючись на 

отримання майбутніх економічних вигід від використання довгострокових 

активів, формують власні основні засоби. Інвестування значної частки 

капіталу в довгострокові матеріальні активи, які фізично існують, виконують 

роль засобів праці, становлять основу виробничої потужності підприємства. 

Ефективність основних засобів – це результат у вигляді отриманого 

ефекту, що співвідноситься з витраченими ресурсами. Від ефективності 

використання залежать темпи зростання продуктивності праці, обсягів 

виробництва, поліпшення якості промислової продукції та ін. показників. 

До показників ефективності використання основних засобів належать: 

фондовіддача, рентабельність основних засобів, абсолютна сума прибутку, 

що припадає на одну гривню основних засобів. До показників, які 

характеризують забезпеченість підприємства основними засобами відносять: 

фондомісткість, фондоозброєність, коефіцієнт вартості основних засобів у 

майні підприємства. 

Головною проблемою підвищення ефективності використання 

основних засобів є відсутність на підприємствах інноваційно-інвестиційних 

програм, пов’язаних з оновленням основних засобів через брак коштів. 

Підприємства промисловості використовують найбільшу частину 

основних засобів - 41% всієї суми основних засобів, найменшу частину – 

сфера освіти -0,1%. Це свідчить про те, що у промисловості потрібна значна 

кількість основних засобів, яка забезпечить ефективне функціонування всіх 

підприємств які задіяні у цій сфері. 

Знос основних засобів на гірничо-збагачувальних підприємствах 

складає приблизно 80%,тому треба вжити заходів щодо покращення 

технічного стану основних засобів (модернізація та реконструкція 

технологічного устаткування) з упровадженням необхідних інновацій з 

метою підвищення якості та скорочення собівартості продукції за рахунок 

зменшення виробничих витрат; залучення іноземних інвесторів для участі в 

технічному переозброєнні в основних цехах, а також для підтримання 

гірничо-геологічних умов розробки родовищ;  нарощування експортного 

потенціалу за рахунок підвищення якості продукції; вдосконалення 

управління виробництвом на базі сучасної комп’ютерної техніки; 

енергозберігаючі програми та їх втілення в реальність; підвищення 

кваліфікації робітників, яке забезпечить більшефективне та дбайливе 
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поводження з устаткуванням; держава повинна забезпечити здоровий 

інвестиційний клімат для інвесторів.  
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Важнейшим средством повышения эффективности любого 

предприятия является усовершенствование его хозяйственного механизма. 

Большинство учѐных, изучающих хозяйственный механизм предприятия, 

акцентируют своѐ внимание только на экономическом механизме. Отчасти 

это верно, ибо именно экономический механизм является наиболее важной 

составляющей хозяйственного механизма предприятия. В тоже время следует 

отметить, что хозяйственный механизм предприятия включает и другие 

составляющие, а именно: административный, социально-психологический и 

нормативно-правовой механизмы. Совершенствуя хозяйственный механизм 

любого предприятия, необходимо учитывать все его составляющие. Именно 

в этом и заключается экономическая оценка хозяйственного механизма 

предприятия, в основе которой лежит оценка влияния, как всего 

хозяйственного механизма, так и его отдельных составляющих на 

экономические показатели деятельности субъектов хозяйствования. В 

качестве экономических показателей могут быть приняты рыночная 

стоимость предприятия, рентабельность активов, себестоимость продукции и 

др. Поэтому формирование эффективного хозяйственного механизма 

предприятия должно быть связано с его экономической оценкой. 

Такой подход к экономической оценке хозяйственного механизма 

предприятия позволит: 
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1) учитывать влияние на экономические показатели деятельности 

предприятия всех составляющих его хозяйственного механизма; 

2) выбирать наиболее эффективные направления изменения 

хозяйственного механизма предприятия; 

3) сформировать хозяйственный механизм предприятия, позволяющий 

достичь конкурентных преимуществ на рынке. 

 

 

ЕКОЛОГІЯ І БІЗНЕС: РІЗНОСПРЯМОВАНИЙ ХАРАКТЕР 
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ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ’ЄКТІВ  

 

Мельник Л.М. 

к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту інноваційної діяльності та 

підприємництва Тернопільського національного технічного університету 

імені Івана Пулюя 

 

Проблема забезпечення сталого розвитку підприємства, регіону і країна 

загалом полягає у наявності, так званої, «конфліктності» інтересів 

господарюючих суб’єктів: фактично саме бізнес реалізує потреби людства, 

забезпечує їх ресурсами; визначає ефективність використання ресурсів, 

здійснює вибір між виснаженими і відновлювальними ресурсами. Одночасно 

підприємство виступає основним споживачем природних, енергетичних, 

кадрових ресурсів. За даними Державної служби статистики України у 2014 

р. від підприємств в повітряний басейн країни надійшло 3,0 млн. т 

забруднюючих речовин. Понад 68% обсягів забруднюючих речовин 

надійшло в атмосферне повітря від господарюючих суб’єктів промисловості, 

що вказує на те, що  саме виробничо-господарська діяльність підприємств є 

найбільш вагомим фактором техногенного впливу на навколишнє 

середовище.  

Недостатня ефективність екологічної діяльності господарюючих 

суб’єктів обумовлена, основним чином, тим, що така діяльність носить 

витратний характер. За офіційними даними фінансування заходів з охорони 

навколишнього природного середовища здебільшого здійснюються за 

рахунок власних коштів підприємств та організацій і сягають 91,8% від 

загальної кількості фінансування. Екологічні податки, численні штрафи за 

різні види забруднення навколишнього середовища, розробка і впровадження 

очисних споруджень відносяться до витрат виробництва і здорожують 

собівартість продукції, знижуючи її конкурентоспроможність. Спонукальною 

мотивацією для господарюючих суб’єктів є екологічна діяльність, яка 

безпосередньо пов’язана: з маркетингом і формування портфеля замовлень; з 

виробництвом і реалізацією конкурентоспроможних товарів і послуг; з 

забезпеченням якості й екологічної безпеки продукції; з мінімальними 

витратами на здійснення екологічних заходів при виробництві і реалізації 

продукції з отриманням прибутку при дотриманні вимог екологічної безпеки. 
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Для цього необхідно ввести до складу функціональних завдань підприємства 

напрямки екологічної діяльності, яка повинна стати складовою його 

господарської діяльності.  

Окрім цього, варто зауважити, що екологічна діяльність на рівні 

підприємства повинна бути стратегічно націленою на реалізацію сталого 

розвитку, який в сучасних умовах можливий тільки шляхом застосування 

нової практики ведення бізнесу, зокрема, інтеграції всіх економічних 

суб’єктів – виробника (товарів і послуг), постачальників сировини і 

комплектуючих виробів, торговельних і логістичних фірм, споживачів, 

суспільства та інших зацікавлених сторін, а також тісної співпраці з 

організаціями, що займаються просуванням продукції на ринку, що 

забезпечують успіхи в конкурентній боротьбі та формують імідж 

підприємства. Тому система екологічного менеджменту має застосування 

насамперед на рівні підприємств і дозволяє їм вирішувати екологічні 

проблеми. Створення та впровадження на підприємстві такої системи 

дозволяє зберегти баланс між інтересами самого підприємства та вимогами 

природоохоронного законодавства. 

Список використаних джерел:  

1. Амоша О.І. Людина та навколишнє середовище: економічні проблеми 
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ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ КРАЇНИ 

 

Овчинникова Т.В. 

асистент, ДВНЗ «Національний гірничий університет» 

Рибалко К.С. 

студентка, Дніпропетровський національний університет ім. .О.Гончара 

 

Здатність реалізації розвитку інноваційної діяльності в Україні створює 

належне макросередовище для проведення гнучкої інвестиційної політики, 

стабілізує процес оновлення виробництва, підвищує рівень 

конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на міжнародному ринку, 

забезпечує високі та стабільні темпи економічного зростання та стратегічні 

напрямки розвитку пріоритетних галузей, що надає змогу зайняти у 

Європейському Союзі гідне місце для нашої країни.  

За черговим глобальним рейтингом складеним агентством Bloomberg 

Україна входить до 50 країн світу (у 2014 наша країна посіла 49-те місце), які 

є лідерами за рівнем інноваційного розвитку. Проте, інноваційний ріст, не 

став для країни її основною характеристикою національної економіки.  

Незважаючи на високі показники науково-дослідної інфраструктури, 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%90%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B0%20%D0%9E$
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наявності висококваліфікованих наукових кадрів, високий рівень патентної 

активності підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняних 

підприємств на міжнародному ринку, інноваційний ринок так і не став 

доступним кожному підприємству. 

Ефективний процес регулювання інноваційної діяльності, що 

обумовлений розвитком об’єктивних економічних законів, та політико-

економічною діяльністю держави на світовому рівні, дає можливість 

удосконалити дії в інноваційної сфері як державного, так і приватного 

сектору. Заходи держави за вирішенням задач, можуть прискорити, або 

загальмувати інноваційні процеси. Світовий досвід країн, показує, що в 

кризових умовах, умовах реформування економіки роль держави зростає, що 

потребує вдосконалення інноваційної політики. Перед Україною встають 

питання, які спроможні зрушити з місця розробку ефективних інструментів 

підтримки інноваційної діяльності,  що дозволить не тільки забезпечити 

працівників гідною заробітною платою, а й підвищити 

конкурентоспроможність вітчизняних підприємств. Таким чином для країни 

важлива гармонізація положень успішної реалізації інноваційної діяльності: 

– створення адаптивної інфраструктури інноваційної діяльності, 

структурна перебудова національної економіки;  

– заохочення іноземних інвесторів, які направляють інвестиційні 

ресурси у пріоритетні проекти; 

– спроможність забезпечення зростання інвестицій у технологічні 

зміни та належної мотивації персоналу інноваційного підприємництва; 

– застосування таких норм та правил поведінки підприємств, які 

обумовлюють взаємозв’язок між інноваційною діяльністю та розвитком 

промислового підприємства; 

– забезпечення належного захисту інтелектуальної власності на 

створеному ринку інноваційної продукції: 

– розвиток науково-технічного потенціалу підприємства, та створення 

нових робочих місць; 

– переорієнтування мислення персоналу, менеджерів унаслідок зміни 

існуючих соціальних норм, висока інноваційна культура суспільства. 

Таким чином створення умов для розвитку інноваційної діяльності є 

одним з пріоритетних завдань державної інноваційної політики, що потребує 

глибоких структурних змін, які б змогли допомогти використати значний 

інтелектуальний та інноваційний потенціал для розвитку економіки. 
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НАУКОВИЙ НАПРЯМ 5. 

«Кадровий менеджмент та управління трудовими ресурсами» 
 

 

ЗАПУСК МЕХАНИЗМА САМОМОДЕРНИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ  

В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ КАК ОДНА ИЗ ФУНКЦИЙ 

СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

(СОЦИАЛЬНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ) 

 

Капустин Г.П. 

заслуженный профессор СГА, академик Международной академии 

информатизации, заслуженный работник образования,  

проректор по развитию,  

Полежаева Л.В. 

к. психол.  н., доцент,  

Современная Гуманитарная Академия г.Москва 

 

Тема самомодернизации экономики и общества в постиндустриальном 

периоде является актуальной, так как, с одной стороны, не имеет аналогов, а 

с  другой стороны, процессы самомодернизации в самых различных сферах 

становятся все более массовыми и все чаще спонтанно заменяют собой 

результаты специально планируемых управляемых процессов модернизации. 

Под термином «самомодернизация» предлагается понимать 

циклический процесс в виде ответной реакции системы, на направленное 

изменение. Результаты проведенных исследований подтвердили 

приведенные выводы и предположения: 

1. Процесс любой технологической, в т.ч. и экономической 

модернизации, протекающий в современном информационном обществе на 

определенном этапе запускает механизм самомодернизации социальной 

структуры. 

2. Для того, чтобы заработали механизмы запуска самомодернизации 

социальной структуры и личности, в нее включенной, поддерживающие 

техническую или технологическую модернизацию, необходимо, чтобы 

техническая модернизация отвечала интересам микроструктуры (а именно, 

конкретного человека) по ряду основных (ядерных) параметров. 

3. Социальная самомодернизация происходит по следующей схеме:  

модернизация начинаясь с макроуровня, в первую очерель затрагивает 

микроуровень, т.е. уровень конкретного человека. Логичным было бы 

считать, что макро- и микро- уровни взаимодействуют через мезоуровень, 

который оптимизирует «отношения» между изменившимся макроуровнем 

(социумом) и микроуровнем (конкретным человеком). Эксперимент показал, 

что изменения  на мезоуровне осуществляются с микро-, а не мезоуровня. 

Трансформация ролевого сценария проходит с максимальным учетом 

требований микроуровня и минимальным – мезоуровня. В результате 

рождается роль-мутант, в сценарии которой заложено внешнее соблюдение 



114 

 

требований мезоуровня при внутреннем стремлении удовлетворения 

требований микроуровня. 

4. Изучение взаимодействия механизмов социальной и 

психологической самомодернизации не является предметом данной работы, 

но необходимо отметить как необязательность, так и крайнюю желательность 

их одновременного включения 

5. Управление процессом самомодернизации социальной структуры и 

личности, в нее включенной после срабатывания механизма запуска 

требуется в форме организации контроля за сохранением ядерных 

характеристик социальной роли. 
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МОТИВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ 

РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА СТОСОВНО СЕРЕДОВИЩА 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 

Вагонова О.Г. 

д.е.н., професор, ДВНЗ «Національний гірничий університет» 

Одинцова К.І. 

аспірант, ДВНЗ «Національний гірничий університет» 
 

Центральним елементом оновленої системи управління діяльністю 

підприємства є управління трудовими ресурсами, основою якого залишається 

мотивація працівників, що дозволяє значно підвищити результати трудової 

діяльності та забезпечити планові показники прибутку. 

Особливості управління стимулюванням персоналу підприємства 

розглядалися у працях як вітчизняних, так і зарубіжних учених-економістів: 

Д. Богині, Н. Гавкалової, В. Гриньової, Д. Горєлова, О. Іванілова, 

О. Новікової , В. Онікієнка, Т. Оніщенка, О. Тридіда, Р. Уотермена, Е. Уткіна. 

Разом з цим багато проблем, пов’язаних з управлінням трудовими ресурсами, 

залишається нерозв’язаними. Недостатньо досліджений вплив організаційно-

правових форм функціонування підприємства на можливості стимулювання 

його персоналу, недостатньо приділено уваги чинникам, що впливають на 

дієвість системи стимулів, не в повній мірі використано можливості 
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соціологічного обстеження, що має за мету визначення ступеня дієвості 

системи мотивації. 

На підставі аналізу змістовної сутності відомих методів мотивації 

сформовано систему відповідності потреб працівника і найбільш 

ефективного для кожної потреби методу мотивації, що виступає 

інструментом управління трудовими ресурсами на промисловому 

підприємстві, тому що залежно від виду незадоволеності працівника дозволяє 

визначити найбільш ефективні методи його мотивації і тим самим підвищити 

якість прийнятих мотиваційних рішень. 

Проаналізовано результати та особливості управління в компанії «ДБК-

Дніпро» з метою визначення впливу мотиваційних заходів на економічні 

показники. Отримані результати свідчать, що системі управляння персоналом 

на досліджуваному підприємстві притаманній цілий ряд недоліків, з яких 

найсерйознішими є напружені стосунки та високий рівень конфліктності в 

колективі, що створює вкрай несприятливий соціально-психологічний клімат, 

а з іншого, – відсутність перспектив професійного розвитку. Однією з причин 

несприятливого соціально-психологічного клімату в компанії «ДБК-Дніпро», 

який призводить до демотивації персоналу, є неадекватна система 

матеріального стимулювання, яка на думку працівників не відображає їх 

реальної трудової участі в роботі підприємства, а також індивідуальних 

здібностей. У зв’язку з цим було обґрунтовано методичні засади мотивації 

персоналу, що враховують вплив чинників внутрішнього та зовнішнього 

середовища підприємства. В рамках вирішення цієї задачі розроблено модель 

стимулювання персоналу. Розроблена схема відбиває ієрархічність процесу 

мотивації персоналу і дозволяє уточнити місце методів і моделей мотивації в 

загальному контурі управління трудовими ресурсами. Так, розмежування між 

моделями і методами мотивації пропонується проводити за суб'єктом 

мотивації, а також за керуючим органом. При застосуванні моделей мотивації 

суб'єктом виступає група працівників, керуючим органом - керівник 

підрозділу, а при застосуванні методів мотивації – суб'єкт - один працівник, а 

керуючий орган – керівник групи. 

З метою вирішення проблем в сфері стимулювання персоналу на 

приватному підприємстві, розроблено систему стимулювання персоналу на 

підставі розмежування індивідуальних та групових потреб, засновану на 

використанні коефіцієнту трудової участі. Застосування коефіцієнту трудової 

участі в формуванні фонду заробітної плати та його розподілі дозволить 

більш повною мірою враховувати індивідуальні трудові внески кожного 

співробітника, необхідність чого була виявлена в ході проведеного аналізу. 

Обґрунтовано економічну доцільність визначення планового розміру фонду 

оплати праці. Впровадження запропонованої системи спричинить зростання 

фонду оплати праці на 70,42 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата 

одного виробничого робітника зросте з 3730 грн. до 4056 грн. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО  

МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ 
 

Варава Л.М. 

д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування 

ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

Осінцева О.В. 

студентка, ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

 

У своїй статті хочу розглянути питання організації сучасного 

менеджменту персоналу, та зокрема  передумов його удосконалення, шляхом 

застосування нових підходів до управління виробничими процесами, та, 

безпосередньо, працею підлеглих. 

Сучасний менеджмент у своєму основному значенні виступає не 

стільки в якості науки і практики управління компанією, процесом прийняття 

та реалізації управлінських рішень, скільки мистецтвом управління людьми. 

Сьогодні, нажаль, немає єдиного підходу до виміру ефективності управління 

персоналом. На мою думку складність полягає в тому, що процес трудової 

діяльності персоналу і управління в тому числі, тісно пов’язані з виробничим 

процесом і його кінцевими результатами, соціальною діяльністю чи 

економічним розвитком організації. Управління персоналом вивчає людину в 

єдності усіх її проявів, що впливають на виробничі процеси у рамках 

організації. 

Перш за все,якщо менеджер хоче, щоб його підлеглий розкрив весь свій 

потенціал, то він повинен враховувати, що  кожна людина індивідуальна, і до 

кожного необхідний особливий,свій власний підхід. Практика переконує, що 

результати роботи підлеглих багато в чому зумовлюються характером 

відносин із керівником. У сучасних умовах, багато керівників, прагнучи 

отримати максимальний прибуток, вирішити матеріальні і фінансові 

проблеми, оновити технічну базу, нехтують благоустроєм робочих місць 

своїх підлеглих, створюючи їм неможливі для праці умови. Це може 

призвести до втрати висококваліфікованих працівників. У зв’язку з цим 

можемо переконатися,що у сучасному менеджменті гостро постає питання 

запобігання втратам працівників того чи іншого підприємства, адже невелика 

кількість співробітників організації є причиною особливої форми залежності 

клієнтоорієнтованої компанії від працівника, який, працюючи зі своєю 

групою клієнтів, стає для них провайдером послуг, встановлюючи довірчі 

відносини. Зрештою, споживачеві стає байдуже, з якою організацією він має 

справу, оскільки його проблеми вирішуються конкретним співробітником. 

Таким чином, поступово складаються умови для  «присвоєння» 

окремими співробітниками клієнтської бази організації. Такий процес може 

бути прихованим, і вести до особистого збагачення співробітника організації. 

У свою чергу, слід зауважити, що навіть звільнення працівника веде до 

певних збитків: звільнений працівник переходить до конкурентів разом із 

клієнтами організації. 
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На мою думку з метою запобігання небажаних втрат працівників, на 

підприємстві доцільно розробити такі заходи, які давали б змогу отримувати 

інформацію щодо психологічного клімату в колективі, ступеня задоволеності 

кожного співробітника роботою, умовами праці, відпочинком, рівнем 

зарплати. Вважається, що для цього найкраще підходять такі методи як 

опитування, анкетування, бесіди (групові та індивідуальні). 

Отже, можемо зробити висновок, що сучасна система управління 

персоналом повинна бути завжди бездоганно організована задля запобігання 

таких проблем. Ця система управління в подальшому може бути  спрямована 

на підвищення конкурентоспроможності підприємства чи його 

довгостроковий розвиток. На даний час дуже багато фахівців вважає, що 

формулою успіху організації є людські ресурси, тому їх цінність невпинно 

зростає. Це веде до зміни систем управління персоналом, витісняючи 

стереотипні підходи. Все частіше сучасні компанії інвестують кошти 

безпосередньо у самих працівників, у їх формування і розвиток, досліджуючи 

та аналізуючи їх внутрішньопсихологічний клімат. 
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НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ  

ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

Прокопенко В.І. 

д.т.н., професор, ДВНЗ «Національний гірничий університет» 

 

В умовах переходу до ринкових відносин однією з головних цілей 

адміністративних реформ, що відбуваються сьогодні, є удосконалення управління 

персоналом. Формування ринкових відносин пов'язано з розвитком мотиваційно-

управлінських механізмів поліпшення діяльності державних службовців. Руйнування 

планової системи державного управління відбулося швидко, але ринкових 

мотиваційних підходів до державного управління поки що не створено. Тому 

сформульована й вирішена наукова задача, яка мала за мету теоретичну 

оцінку існуючих підходів і розробку практичних рекомендацій щодо 

вдосконалення діючого механізму мотивації й управління діяльністю 

службовців державної адміністрації.  

Проаналізований досвід трудової діяльності персоналу 

Дніпропетровської районної держадміністрації  Результати аналізу свідчить 

про недостатню правову забезпеченість та наявність специфічних вимог до 

якостей державних службовців, організації їхньої праці та показників 

ефективності цієї діяльності. Розглянуто позитивні і негативні фактори, що 



118 

 

впливають на результати роботи службовців.  На підставі соціологічного 

вивчення працівників адміністрації були визначені фактори, які можуть 

стимулювати до підвищення результативності  та привабливості праці. При 

аналізі причин задоволеності або незадоволеності роботою розглянуто дві  

групи факторів: 1) гігієнічні (політика керівництва, умови роботи, заробітна 

плата, міжособистісні відносини з керівництвом та колегами, ступінь 

безпосереднього контролю за роботою); 2) мотиваційні (просування по 

службі, визнання і схвалення результатів роботи, міра відповідальності, 

можливості творчого та ділового росту). 

Аналіз сучасного стану мотивації праці державних службовців 

Дніпропетровської райдержадміністрації виявив недостатній рівень мотивації. 

Вона здійснюється хаотично та не спирається на систему оцінювання державних 

службовців. 

Для поліпшення результатів  діяльності працівників варто вжити наступні 

заходи: збільшити соціальні гарантії, приділити значну увагу моральній 

винагороді та створенню позитивного морально-психологічного клімату в 

колективі, переглянути критерії підвищення у посаді, створити різнобічні умови 

для професійного розвитку. Аналізуючи стимулюючі фактори професійної 

діяльності, встановлено, що для службовців пріоритетними є такі стимулюючі 

мотиви: визнання результатів роботи, успішне завершення завдання та можливість 

творчого і ділового росту.  

Результати опитування показали, що більшість респондентів 

незадоволені політикою керівництва. Негативне оцінювання керівників 

свідчить, перш за все, про низький рівень їх управлінських навичок, невміння 

прислуховуватися до думки колег і підлеглих та обирати оптимальний стиль 

керівництва, попереджувати і розв'язувати конфлікти, а також про невміння 

створювати позитивний морально-психологічний клімат у колективі. 

Для осіб середнього та старшого віку, які мають сім'ї й дітей, рівень 

заробітної плати є особливо актуальним - для чоловіків цей показник на рівні  

11,4%, для жінок середнього віку - 10,8%. Найвищий показник у жінок 

старшого віку - 12,5%, що пояснюється тим, що значна частка жінок цієї 

категорії залишається самотніми через підвищений рівень смертності 

чоловіків. 

Визначена сукупність шляхів вирішення проблеми мотивації праці 

державних службовців. З метою справедливого та об'єктивного 

обґрунтування розбіжностей в оплаті праці між різними державними 

органами та посадами необхідним є перегляд системи класифікації посад, їх 

описання та запровадження системи нормування праці. Доцільним 

вбачається розподіл посад за кваліфікаційними рівнями відповідно до 

Державного класифікатора України, проведення колективної аналітично-

експертної оцінки посад службовців та за її результатами визначення рангів 

посад. 

Для більш ефективної роботи Дніпропетровської районної державної 

адміністрації було розроблено мережний програмний комплекс, що допоможе 
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реєструвати, зберігати, шукати вхідну й вихідну пошту секретарем, а також 

всіма тими, хто одержує, відправляє, веде архів і взагалі працює з поштою. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОШУКУ КАНДИДАТІВ НА ВАКАНТНІ ПОСАДИ  

В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ  

 ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИМ КОМБІНАТОМ 

 

Орландо Мачадо Торрес 

директор з персоналу Гірничодобувного дивізіону  

ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» 

 

Пошук і відбір кандидатів для заповнення вакантних посад – це один із 

традиційних напрямів роботи підрозділу з управління персоналом 

підприємством.  

Необхідність залучення нових працівників виникає у двох випадках 

1) для задоволення стратегічних потреб підприємства; 

2) для задоволення ситуативних потреб підприємства. 

Організація і проведення відбору на гірничо-збагачувальних 

комбінатах компанії «Метінвест Холдинг» складається з трьох послідовних 

етапів : 

- пошук кандидатів на вакансії;  

- власне відбір; 

- прийняття рішення про найм.  

На  початковому етапі формулюються вимоги до вакантної посади і 

вони доводяться до потенційних кандидатів. Кадрова політика компанії 

«Метінвест Холдинг»  спрямована на те, щоб використовувати  внутрішні 

джерела  кадрового потенціалу комбінатів. Це  підвищує ступень мотивації  і 

задоволеності працею, поліпшує соціально-психологічний клімат у 

колективі, скорочує період адаптації до нової посади порівняно з зовнішніми 

кандидатами. Але в окремих  випадках  комбінатам  потрібен приток нових 

людей. І, як правило. відбір  проводиться  на  робочі професії  із  випускників 

технікумів і ВНЗ  м. Кривий Ріг. Це досить розповсюджена практика на 

комбінатах, яка дає змогу в подальшому  сформувати власний резерв кадрів 

на заміщення вакансій. 

Нові люди здатні по-новому подивитися на існуючі процеси, перенести 

свій досвід, знання і креативність, що, врешті-решт, може стати поштовхом 

до росту продуктивності.  

При  використанні зовнішніх джерел аналізуються  резюме кандидатів, 

проводяться співбесіди і їх тестування. Аналіз резюме має дві мети. По-

перше – провести попередній відсів кандидатів і виявити найбільш 

перспективних кандидатів, які будуть запрошені на співбесіду. По-друге – 

сформулювати питання стосовно досвіду, знань, біографічних даних 

кандидата, котрі потребують уточнення під час співбесіди. Співбесіда - це 

центральна процедура відбору, в ході якої  кандидату готують три групи 

питань: допоміжні – спрямовані на створення доброзичливої атмосфери, 
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інформаційні – спрямовані на отримання тієї інформації, що може суттєво 

впливати на рішення про найм, ключові – спрямовані на визначення: 

компетенції кандидата та його особистих якостей. 

Найбільш інформативними є ключові питання таких видів: а) питання, 

що стосуються минулої поведінки кандидата, б) ситуаційні питання, в) 

проективні питання. 

Співбесіда проводиться за таким планом: 

- спеціаліст має повідомити кандидату, якою буде загальна схема і 

тривалість їхньої зустрічі, де  він  зможе задати питання тощо; 

- блок допоміжних питань. які дають можливість кандидату зняти 

першу напругу і вгамувати хвилювання; 

- блок ключових і інформаційних питань, які є  простими і закритими, 

де кандидат може відповісти декількома словами чи фразами; 

- блок більш складних відкритих питань, які потребують міркування і 

розгорнутих відповідей; 

- рекомендується стосовно кожної компетенції задавати не менше 

чотирьох питань; 

- спеціаліст має приділяти увагу не тільки змісту відповідей, але й їх 

структурі; 

- спеціаліст має надати можливість кандидату з’ясувати ті питання, які 

в кандидата виникли в процесі співбесіди. Він може задавати  незручні 

питання.; 

- досвідчений інтерв’юєр має утриматися від оцінок, тому що він 

офіційний представник комбінату; 

- завершення співбесіди  має бути позитивним і оптимістичним. 

Кандидати, що успішно пройшли перший тур співбесіди, 

запрошуються на тестування. 

В практиці відбору персоналу на комбінатах застосовують наступні 

типи тестування – професійне, психологічне і психофізіологічне.  

Професійні тести набули широкого використання для оцінки 

професійних знань і вмінь спеціалістів багатьох професійних груп 

(наприклад,бухгалтерів, економістів, фінансистів, юристів).  

Психологічне тестування проводиться з метою оцінки рівня здібностей, 

особистісних якостей, мотивів і інтересів кандидата, тобто 

конституціональної частини компетенції. 

Психофізіологічне тестування застосовують для оцінки таких 

показників як швидкість психомоторної реакції, концентрація і 

переключення уваги, коротко- і довготермінова пам'ять та інших. 

На основі одержання відповідних даних приймається рішення про 

найм. 
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АНАЛІЗ КАДРОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА  

МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ 

 

Бухаріна Л.М. 

д.е.н., доцент, ДВНЗ «Запорізький національний університет» 

Гончарук Ю.В. 

студентка, ДВНЗ «Запорізький національний університет» 

 

Зміна стратегічних орієнтирів розвитку підприємства тягне за собою 

зміну стратегії розвитку його персоналу і навпаки - якісні та кількісні 

зрушення в структурі персоналу пов’язані з необхідністю коригування та 

внесення змін до стратегічних планів розвитку підприємства. Управління 

персоналом, як одна з функцій менеджменту організації, розглядається як 

частина стратегічного управління організацією. Успіх будь-якого 

підприємства залежить від здатності співробітників здобувати і 

використовувати нові знання та навички [2]. 

Досліджуючи кадрове забезпечення підприємства металургійної галузі 

ВАТ «Запоріжсталь» було визначено, що персонал постійно змінюється як у 

кількісному так і в якісному складі. Розширення виробничої діяльності 

обумовлює розширення штату та введення нових посад, необхідних для 

забезпечення відповідного функціонування та ведення фінансово-

господарської діяльності організації. 

Коефіцієнт обороту з прийому у відсотковому вираженні  відношення 

кількості прийнятих на роботу працівників за 2013рік до середньоспискової 

чисельності працівників склав 11,03%. Коефіцієнт вибуття у відсотковому 

вираженні  відношення кількості звільнених з роботи працівників за 2013рік 

до середньоспискової чисельності працівників склав 10,1% [1]. 

Загальна тенденція, яка характерна для сучасної виробничої практики 

підприємств, полягає в орієнтації на комплексний, системний підхід до 

управління персоналом.  

Структура управління персоналом повинна включати в себе такі 

напрями діяльності:  

 планування ресурсів - розробка плану задоволення потреб в 

людських ресурсах і необхідних для цього витрат;  

 набір персоналу – створення резерву потенційних кандидатів;  

 відбір і навчання – оцінка кандидатів на робочі місця і відбір 

найкращих з резерву, створеного під час набору, розробка програм навчання;  

 визначення заробітної плати і компенсації – розробка структури 

заробітної плати і пільг з метою залучення, найму і збереження персоналу;  

 профорієнтація і адаптація – введення найнятих працівників в 

організацію і її підрозділи, розвиток у працівників розуміння того, що чекає 

від них організація і яка праця отримує відповідну оцінку;  

 оцінка трудової діяльності – розробка методик оцінки діяльності;  

 підвищення, пониження, переведення і звільнення – розробка методів 

переміщення працівників на посадах, розвиток професійного досвіду;  
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 трудові взаємостосунки – здійснення переговорів по укладанню 

колективних договорів.  

Отже, система управління персоналом на ВАТ «Запоріжсталь» повинна 

включати такі стадії, як: формування, використання, стабілізація і власне 

управління. Підприємству потрібно приділити основну увагу стадії 

стабілізації, враховуючи соціально-економічну проблематику сьогодення. 
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На современном этапе экономического развития стран постсоветского 

пространства остро встает вопрос о поиске внутренних резервов роста 

эффективности организаций, поэтому особо актуальными стают вопросы 

эффективного использования человеческих ресурсов (ЧР) как наиболее 

важного фактора успеха. 

Наряду с быстрым развитием аудиторской деятельности, которая 

получила распространение прежде всего в финансовом секторе, где аудиторы 

дают независимую оценку финансовой отчетности организации и 

соответствия осуществленных хозяйственных операций законодательным и 

подзаконным актам, аудиторская деятельность в области управления 

человеческими ресурсами организации - это явление относительно новое как 

для предприятий, так и для государственных учреждений. 

В научных публикациях описываются различные подходы и 

формулировки, связанные с аудитом человеческих ресурсов организации: 

аудит персонала, социальный, кадровый аудит, аудит в трудовой сфере, 

аудит человеческих ресурсов, оценка эффективности управления 

персоналом. Мы склонны рассматривать аудит персонала как составляющую 

часть управленческого аудита, которая представляет собой процедуру оценки 

эффективности системы (функции, подсистемы) управления персоналом 

организации, ее кадровым потенциалом в соответствии с целями и стратегией 

развития. 

Главными целями аудита персонала можно назвать: 1) повышение 

эффективности системы формирования и использования трудового 

http://www.stockmarket.gov.ua/ua_UA/reports/year/show/47353
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потенциала организации; 2) повышение эффективности системы управления 

человеческими ресурсами организации.  

На основе целей аудита персонала формируются его главные задачи.  

В наиболее общем виде такие задачи аудита персонала выражены 

Джудит Браун (Brown): 1) проверка соответствия деятельности 

подразделения с установленными правилами и/или политикой организации; 

2) поиск возможностей улучшения обеспечения определенной потребности 

организации, удовлетворения соответствующих клиентов, сотрудников или 

общества; 3) упрощение рабочих процессов в сфере управления персоналом 

(рекрутинг, обучение, мотивация и т.д.); 4) создание "системы раннего 

предупреждения" для выявления проблем прежде, чем они перерастут в 

кризисные явления; 5) оценка результатов изменений.  

Аудит персонала предполагает использование различных подходов, 

различных методологических инструментов проверки и анализа, которые 

можно разделить на три основные группы методов: организационно-

аналитические, социально-психологические и экономические. Для уровня 

подразделений организации (департаментов, отделов, управлений и т.п.) при 

проведении процедур аудита персонала можно выделить четыре ключевых 

принципа, определенные одним из ведущих консультантов в этой области в 

США Дэйвом Ульрихом (Ulrich) и модифицированы Джефом Сахтом (Sacht): 

1) система проведения аудита должна быть понятна и приемлема для 

линейных менеджеров, а процедуры должны помогать менеджменту 

исполнять свою роль управления людьми в организации (функция 

технической поддержки и обслуживания ЧР); 2) линейные менеджеры 

подготовлены и обучены действовать в сложных условиях соблюдения 

законодательства о труде, нормативов и требований при построении 

взаимоотношений между администрацией и сотрудниками (согласовательная 

функция); 3) каждое подразделение должно иметь общую стратегию по 

управлению ЧР, ориентированную на повышение ценности сотрудников для 

организации (функция стратегии по ЧР); 4) системы и процедуры в области 

управления ЧР должны осуществляться при оптимальных (не обязательно 

минимальных!) затратах (функция финансового менеджмента в системе 

управления ЧР).  

Эти принципы должны соблюдаться профессионалами в области 

управления ЧР если они хотят оправдать свое присутствие в организации и 

внести реальный вклад в ее успех. К сожалению, человеческий фактор влияет 

не только на основную деятельность организации. Сложные переплетения 

взаимоотношений, в том числе и родственных, непонимание ключевыми 

руководителями роли профессионалов в области управления ЧР, 

комплектация кадровых служб персоналом, техническими средствами и 

методическим обеспечением по "остаточному принципу", сведение функций 

кадровой службы и, соответственно, квалификационных требований к ее 

сотрудникам до уровня учета и делопроизводства - далеко не все проблемы 

современных отечественных бизнес- и госструктур, однако весьма 

распространенные. Все это приводит к необходимости выделить еще один 
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принцип или условие эффективности проведения процедур аудита персонала 

- привлечение сторонних специалистов, видение ситуации у которых не 

ограничено факторами, примеры которых приведены выше. 

Список використаних джерел: 

1. Анисимова И. Аудит эффективности использования трудовых 

ресурсов / Кадровик. Кадровый менеджмент. - № 3. -  2010  

2. Brown J. Conducting an HR Audit: How HR Can Better Measure the 

Effectiveness of its Functions and Programs? Электронный ресурс. Режим 

доступа: http://ipma-hr.org/sites/default/files/pdf/hrcenter/HRAudit.pdf 

3. Sacht J. Audit And Measurement Of The Human Resource Systems And 

Procedures At Business Unit Level. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.workinfo.com/free/auditframework.htm 

 

 

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ УЧАСНИКІВ  

СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ В УКРАЇНІ 

 

Довгаль І.В. 

к.е.н., доцент, 

 кафедра менеджменту і адміністрування 

ДВНЗ "Криворізький національний університет" 

 

Учасники соціального діалогу є різноманітними і мають суттєві 

функціональні відмінності. Основні учасники процесу соціального діалогу 

формують своєрідний трикутник в який входять: держава, представники 

роботодавців та найманих працівників. Кожен з учасників цього трикутнику 

суттєво не допрацьовує - українське законодавство в даній сфері тільки 

формується і носить на даний момент дисфункційний характер. Покращити 

ситуацію в даному секторі має вдосконалення згаданого законодавства та 

залучення в рамках соціального діалогу професійного експертного 

середовища. Даних експертів слід розділити на дві групи: 

вузькоспеціалізовані та інфраструктурні. Вузькоспеціалізовані – це експерти, 

що є прямими експертами з питань, що обговорюються в рамках соціального 

діалогу, а інфраструктурні експерти є допоміжними. Діяльність цих експертів 

сприятиме розвитку соціального діалогу. 

Важливу роль в рамках здійснення соціального діалогу відіграє 

держава. Вона з одного боку, зацікавлена в соціальному діалозі як процесі, 

що сприяє гармонізації соціальних відносин. Це надає державі цілу низку 

преференцій у її геополітичних справах. Головна причина преференцій в цій 

сфері полягає в домінування в сучасній політиці гуманістичних цінностей за 

демократичним вектором. В той же час відмова від зазначених принципів та 

даного вектору сприяє відлученню окремих країн від участі у більшості 

міжнародних відносин або обмеження цієї участі. 

Безпосередня роль держави в рамках соціального діалогу зводиться до 

адміністрування. Вона полягає у встановленні основних правил ведення 
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соціального діалогу для всіх його учасників на різних рівнях його 

проведення. При цьому роль держави в рамках соціального діалогу є 

бінарною - окрім адміністратора вона є учасником соціального діалогу через 

те, що сама є найбільшим роботодавцем країни. І це є джерелом 

внутрішнього рольового конфлікту. Такий конфлікт призводить до бажання 

держави створити вигідні для себе умови ведення соціального діалогу.  

Іншим сегментом соціального діалогу є приватні роботодавці, які 

представляють комерційний сектор держави і є локомотивом української 

економіки. Їх позиція в рамках соціального діалогу є чи не найвагомішою, 

але й за відсутності соціального діалогу позиція бізнесу є вагомою і відомою 

більшості українців. Ця позиція ретранслюється бізнесменами своїм 

найманим працівникам і за рахунок вірусних технологій поширюється серед 

широких верств населення. Альтернативною технологією поширення позиції 

роботодавців є засоби масової інформації, які контролюються 

представниками великого капіталу. В рамках соціального діалогу більш 

значною має бути позиція найманих працівників, що ретранслюється за 

допомогою профспілкових організацій. Значимість цієї позиції полягає в 

тому, що наймані працівники є найбільшою за кількістю групою учасників 

соціального діалогу, але їх кількісна перевага є і головним мінусом цієї 

категорії. Внаслідок такої численності її представниками є профспілки, але в 

сучасній Україні більшість найманих працівників не є членами профспілок і 

ті громадяни, що входять до профспілкових організації висловлюють низький 

рівень довіри до останніх. В країні гальмується розвиток альтернативних 

профспілкових організацій, що не дає можливості прямого доступу якісно 

нових представників найманих працівників до кола ключових учасників 

соціального діалогу. 

Крім представників держави, роботодавців та найманих працівників, на 

нашу думку, активну участь в соціальному діалозі повинні приймати участь 

професіонали з питань, які розглядаються в рамках нього. Більшість 

оригінальних рішень сучасності, що базуються на інноваційних підходах та 

кращих зразків минулого формують професіонали. Тільки кращі спеціалісти 

в своїй справі можуть гарантувати гармонійний розвиток соціально-

економічних та інших суспільних процесів. Незважаючи на процедурну 

складність участі цих людей в рамках соціального діалогу дана новація є 

виправданою так як дозволяє підвищити компетентність прийнятих рішень в 

рамках даного процесу. 
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В сучасних ринкових умовах підприємства постійно стикаються з 

загостреною конкуренцією. Тому сьогодні успіх будь-якої організації прямо 

залежить від своєчасного реагування на постійні зміни в запитах та потребах 

кінцевих споживачів товарів і послуг. Серед інших методів, що можуть 

забезпечити лояльність клієнтів та підвищити ефективність роботи 

підприємства, можна виділити маркетинг персоналу. 

Нажаль, в український практиці управління персоналом це поняття досі 

не отримало належного поширення. Причиною цього, зазвичай, є 

неправильне трактування маркетингу персоналу та заміна його звичайним 

плануванням потреби в персоналі та організації рекламних кампаній. Саме 

тому дослідження маркетингу персоналу, правильне його трактування та 

використання на практиці українськими організаціями є актуальними 

питаннями на сьогоднішній день. 

Вивченням та розробкою питання маркетингу персоналу в організації 

займалися А. Брас, В. Г. Воронова, Б. М. Генкин, М. Вячеславський, Є. 

В.Ромат, С. В. Шекшин, О. Л. Богданова та інші дослідники та вчені. 

Для успішної організації та реалізації діяльності головним завданням 

сучасного підприємства є оптимізація процесів використання людських 

ресурсів. Саме тому, менеджери вітчизняних підприємств в організації 

діяльності повинні вміло користуватися не лише традиційним маркетингом, а 

й маркетингом персоналу. 

Маркетинг персоналу – це вид управлінської діяльності, який 

спрямований на довгострокове забезпечення людськими ресурсами, що 

утворюють стратегічний кадровий потенціал організації, здатний вирішувати 

конкретні цільові завдання [2]. 

В організації маркетинг персоналу виконує три функції: дослідницько-

інформаційну (можливість отримати інформацію про зовнішнє та внутрішнє 

середовище організації), аналітичну (допомагає обробити отриману 

інформацію та підготувати нову для прийняття управлінських рішень) та 

комунікативну (встановлення необхідного контакту з суб’єктами ринку праці 

та співробітниками організації для повного задоволення потреби в 

персоналі). 

Запровадження маркетингу персоналу дає змогу здійснювати 

ефективне управління людськими ресурсами, постійно підтримувати зв’язок 

з усіма контрагентами, швидко адаптуватись до ринкових умов 
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господарювання та створювати позитивний імідж компанії. Це, безумовно, 

потребує відповідного фінансування, але витрати на підвищення потенціалу 

та результативності робочої сили мають не менше значення, ніж 

фінансування інших ресурсів компанії, оскільки прибутковість та успіх 

організації визначається працею людей [1]. 

Таким чином можна зробити висновок, що маркетинг персоналу є 

необхідною складовою ефективного менеджменту організації в сучасних 

умовах господарювання. Головними його завданнями є моніторинг ринків 

праці та освітніх послуг, дослідження перспектив розвитку виробництва з 

метою визначення відповідності рівня професійної підготовки персоналу 

новим робочим місцям, встановлення витрат на персонал, який буде 

найбільше відповідати потребам організації.  
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Все законы характеризуют стабильные, повторяющиеся связи между 

определѐнными явлениями и событиями. Знание законов позволяет не только 

предвидеть, но и управлять определѐнными результатами.  

В этой связи представляет большой интерес книга американского 

автора Роберта Грина «48 законов власти», в которой автор представляет 

законы поведения во власти, позволяющие управлять людьми, трактующие 

взаимоотношения между руководителями и подчинѐнными. 

Сформированные автором законы могут быть применены как в политике, так 

и в любой организации и на предприятии. Так как работа будущих 

менеджеров тесно связана с управлением людьми, изданная книга, с нашей 

точки зрения, будет полезной для становления их как профессионалов. Из 48 

названных законов, считаем выделить такие: 

1) беречь репутацию ценой жизни, ибо репутация является 

краеугольным камнем власти; 

2) держать руки чистыми, сохраняя порядочность; 

http://pidruchniki.com.ua/
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3) планировать всѐ до самого конца, учитывать возможные 

последствия; 

4) овладевать искусством управления временем. 

При этом следует отметить, что книга написана с учѐтом отношений в 

обществе, сложившихся в Америке. Однако в каждой нации есть свои 

особенности, что касается сферы власти и поэтому законы власти должны 

учитывать эти национальные особенности. 

Исходя из этого, с нашей точки зрения, необходимо включить в 

учебный процесс изучение таких законов, ибо это поможет менеджерам в 

будущем более эффективно организовать свою работу. 

Такой подход к использованию законов власти в профессиональном 

становлении менеджеров позволит им достичь большего успеха во всех 

сферах деятельности. 
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Питання щодо підвищення ефективності використання персоналу 

промислових підприємств в ринкових умовах досліджені недостатньо, 

відсутні концепції та програми перспективного розвитку і ефективного 

використання персоналу, програми мотивації щодо зацікавлення найманих 

працівників в кінцевих результатах діяльності підприємства. 

Професійний і творчий розвиток кожного окремого працівника, 

ефективна реалізація потенціалу персоналу визначають ту основу, яка може 

забезпечити стабільність, досягнутий стійкий соціально-економічний 

розвиток підприємства та забезпечити їх ефективну динаміку. Але це 

припустимо тільки тоді, коли кадрова політика збагатиться досягненнями 

світового досвіду та практики щодо ефективності викоримтання персоналу. 

В розробку теорії і методології підвищення ефективності використання 

персоналу внесли значний вклад такі вчені-економісти, як В.В. Адамчук, О.І. 

Амоша, Д.П. Богиня, Г.І. Виханський, В.М. Гриньова, В.М. Данюк, О.В., 

Крушельницька та інші. 

Але аналіз літературних джерел з розгляду даного питання дозволяє 

зробити висновки, що питання підвищення ефективності використання 

персоналу на промислових підприємствах не отримали ще належного 

розвитку, а окремі моменти залишаються малодослідженими та потребують 

подальшої оцінки і розвитку з урахуванням змін, що відбуваються в 

економіці України. 
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Сучасні наукові напрацювання вказують та взаємозв’язок ефективності 

використання персоналу з можливостями та діями безпосередньо самих 

підприємств, з резервами ефективності їх господарської діяльності. 

Ефективність використання персоналу орієнтується на визначення 

стратегічно важливих функцій щодо кадрової політики персоналу 

підприємства. Однак, і на сьогодні більшість керівників підприємств усе ще 

не приділяють значної уваги конкретним питанням підвищення ефективності 

використання персоналу. 

Таким чином, питання підвищення ефективності використання 

персоналу завжди буде актуальним у підприємницькій діяльності Управління 

персоналом — багатогранний і виключно складний процес, що має 

специфічні особливості й закономірності. Знання їх вкрай необхідне 

керівникам і спеціалістам сучасного виробництва, працівникам кадрових 

служб і соціального розвитку для постійного забезпечення підвищення якості 

та ефективності праці. 

 

 

ФОРМУВАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ЗА 
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Стратегія розвитку сучасних підприємств з урахуванням концепції 

людського капіталу вимагає нового підходу до використання наявних 

ресурсів і, в першу чергу, людських, які є джерелом підвищення 

конкурентоспроможності та продуктивності, а тому повинні постійно 

оновлюватися та вдосконалюватися. Розвиток інноваційної економіки 

вимагає розробки нової концепції підготовки кадрів, в основу якої 

покладений принцип ставлення до професійного навчання персоналу на 

виробництві не як до витрат, а як до довгострокових інвестицій у людський 

капітал. [1, с. 126]. 

 Формування конкурентоспроможного людського капіталу – одне із 

пріоритетних завдань сучасного етапу економічного розвитку. Слід 

констатувати, що Україна володіє значним людським потенціалом, 

перетворення якого у людський капітал вимагає значних інвестицій у вигляді 

освіти і професійної підготовки.  Сьогодення вказує на те, що в державі не 

існує комплексного єдиного підходу до прогнозування потреб підприємств у 

кваліфікованих працівниках. Проблема невідповідності попиту і пропозицій 
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на ринку праці ускладнюється регіональними диспропорціями, недостатньою 

професійною орієнтацією молоді.  

Більш доцільним слід вважати формування людського капіталу як 

процес навчання впродовж усього життя, оскільки постійні трансформації, 

що відбуваються у всіх сферах суспільного життя, вимагають від індивідів 

постійного підвищення кваліфікації, набуття нових знань та навичок, 

розвитку професійних здібностей [2, с. 181-183]. 

З метою формування високорозвиненого й продуктивного людського 

капіталу, адекватного вимогам інформаційно-інноваційного суспільства, та 

підвищення  якості освіти і професійного навчання в Україні необхідна 

активізації діяльності держави та впровадження наступних заходів: 

проведення ефективного моніторингу та реформування освітньої галузі з 

метою узгодження кон’юнктури ринку праці і ринку освітніх послуг, 

формування попиту на інноваційну працю; здійснення державою витрат на 

освіту, та професійну підготовку на всіх рівнях, включаючи бюджетне 

фінансування галузі освіти; забезпечення неперервної та післядипломної 

освіти, яка є фундаментом формування людського капіталу та прогресу 

суспільства; забезпечення відповідності професійної підготовки потребам 

ринку праці; переорієнтації освітніх закладів на створення підґрунтя для 

формування моделей ключових компетенцій; розвивати маркетингові 

стратегії на ринках освітніх послуг та ринках праці  для посилення 

інформаційних зв’язків між ними.  

Таким чином, модернізація України повинна починатися з 

удосконалення і підвищення якості її людського капіталу. Без ефективної 

системи освіти і сучасних знань, без сучасної інфраструктури і 

конкурентоздатних умов життя і праці людського капіталу неможливо 

створити ефективну інноваційну систему й економіку знань. 
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The main purpose of the paper is to present some basic theoretical and empirical 

questions which if answered could help understand the risk of investments in work-related 
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training considered from the perspective of the employee.While an extensive body of 

literature exists on the return of investments in training, as well aseffect on the risk of 

investments in education
1
, little attention has been devoted so far to the problem of the risk 

of investments in training. There are severalissues which have to be explored more explicitly 

in order to acquire better understanding of the nature of this risk.First, it is not clear to what 

extent the risk is shared between the employee and the employer. When training is provided 

and fully financed by the employer, do employees consider alternative training options 

which could bring them better or worse outcomes than the expected ones? This issue is 

connected to the problem of direct and indirect training cost which is often difficult to take 

into account due to the lack of accurate information in the available databases.  

Another crucial question is what are the sources of the risk of investments in 

training?Main sources of the risk of investments in human capital were indicated in previous 

research such as unknown individual abilities to complete the program successfully, the 

quality of educational programs,the amount of human capital which could be obtained after 

the education is completed, uncertain combination of future demand forhuman capital and 

post-investment supply of labour, the rate of depreciation of human capital, probability of 

becoming unemployed, length of working life and life expectancy[Groot and Oosterbeek, 

1992; Levhari and Weiss, 1974; Snow and Warren, 1990; Williams, 1978].Each of these 

sources could determinate the extent to which the individual’s human capital will be 

valuable for the labour market andthe level of the return to investments in work-related 

training that could be gained by the employee. Similarly, when decision to invest in training 

is made, the individual has to consider whether the training would lead to expected effect 

(skills), whether and to what extent new skills (or which of them) will be usefulin the current 

workplace, as well asthe expected length of relationships with the current employer. 

However, when analysing the risk of investments in training,some specific sources need to 

be taken into account. For example, there is a problem of transfer of training to the job
2
. If 

the possibilities of applying knowledge and skills obtained in training are limited, the 

expected return on investments in training cannot be fully realized. 

Finally, one of the most important methodological problems is to develop a proper 

measure of ex-ante risk of investments in human capital [Hartog and Diaz-Serrano, 2014]. 

In case of work-related training, employee’s career prospects in the current companyhave to 

be taken into consideration. Also, other forms of human capital such as manager specific 

human capital [Matvos, 2005] need to be included in the analysis. 

The complexity of the phenomenon of risk associated with investments in training 

presents particular challenge not only to researchers working in the field of economics of 

                                           
1
 The paper by Levhari and Weiss [1974] is considered to be the classic reference 

in the field. The authors were the first to develop the theoretical model which 

illustrates the effect of the risk on decisions about investments in human capital. 

For a comprehensive recent literature review see, for example, Hartog and Diaz-

Serrano [2014]. 
2
 Transfer of training refers to the extent to which employeescan usethe effects of 

training in their current job. It depends on abilities of training participants, training 

design, as well as working environment[Grossman and Salas, 2011]. 
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education, but also to HR practitioners, and means that simple approaches to making 

decisions aboutinvestments in training that omit the risk are inappropriate. 
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Останнім часом поняття «менталітет» почало входити у сферу 

економічних наук, зокрема в дослідження управління персоналом виробничої 

організації. Це поясняється тим, що менталітет являє собою певну об’єктивну 

реальність, яку менеджери змушені враховувати при активізації поведінки 

підлеглих. В цілому вчені погоджуються в тому, що це поняття відбиває 

рівень свідомості окремого індивіда, групи, спільності і обумовлює певну 

спрямованість поведінки,та проявляється через трудову поведінку у сфері 

праці. Для концептуалізації його змісту найбільш придатним є визначення 

трудового менталітету, що підкреслюють важливу роль ціннісно 

мотиваційних установок, орієнтацій, які направляють поведінку індивіда 

(працівника). Крім цієї характеристики менталітету для визначення його 

сутності слід додати соціально–психологічні характеристики людини, які 

впливають на її поведінку Для уточнення змісту поведінки, в полі якої 

відображається менталітет, можна скористатися думкою авторитетного 

ученого Н. Лукашевича, який вважає, що поведінка людини обумовлюється 

природно–соціальним середовищем, а також сутністю зв'язків, відносин і 

станів у системі «людина–середовище». Спираючись на цю думку, трудову 
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поведінку людини доцільно розглядати через її ставлення до праці, 

колективу, а також до керівника. Тоді трудовий менталітет можна визначити 

як спосіб сприйняття світу працівниками організації та їх трудової поведінки, 

який, по–перше, має за основу ціннісні орієнтації їх трудової діяльності, а 

також соціально–психологічні характеристики, по–друге, проявляється у 

ставленні персоналу до праці, колег, керівника. 

У сфері економіки соціалізацію працівника зазвичай розглядають у 

межах його трудової адаптації, націленої на поступове пристосування 

працівника до нових професійних, соціальних і організаційно–економічних 

умов праці. Під час трудової адаптації відбувається засвоєння працівником 

цінностей і норм трудової поведінки, що дозволяє говорити про його 

соціалізацію в організації. Якщо соціалізація значно впливає на формування 

менталітету певного етносу, можна вважати, що і трудовий менталітет 

працівника формується й розвивається в процесі соціалізації, завдяки якому 

він стає членом даного трудового колективу. В свою чергу, його трудовий 

менталітет може впливати за певних умов на трудовий менталітет колективу 

виробничої організації.  

Необхідно відзначити, що працівник не просто фізично приєднується 

до колективу організації, а вступає у систему соціально–трудових відносин, 

властиву даному колективу. Згідно з дослідженнями вітчизняних і 

зарубіжних вчених ці відносини представляють собою сукупність 

взаємозв'язків індивідів і соціальних груп у процесах взаємодії й 

взаємозалежності, які обумовлені трудовою діяльністю. Саме в процесі 

взаємодії з іншими членами колективу працівник отримує інформацію про 

норми і правила поведінки в організації, про цінності, що поділяються як 

керівником колективу (організації), так і співробітниками. На основі цього 

доцільним буде говорити про «соціалізацію соціально–трудових відносин». Її 

слід розглядати як процес взаємодії членів трудового колективу, 

обумовлений їх діяльністю, внаслідок чого і відбувається формування і зміна 

трудового менталітету працівника, що сприяє його активному включенню у 

колектив організації. Говорячи про зміну трудового менталітету, не можна не 

вказати, що людина приходить в організацію із сформованими в процесі 

життєдіяльності соціальними характеристиками – ціннісними орієнтаціями 

трудової діяльності. Крім того, кожна людина має набір певних соціально–

психологічних характеристик, таких як цілеспрямованість, самостійність, 

організованість і т.ін. Зазначені характеристики виступають об'єктивними 

передумовами для формування і розвитку трудового менталітету в даній 

організації, а основними факторами його формування і розвитку в організації 

виступає організаційна культура та стан соціально–психологічного клімату 

колективу. 
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Стратегія управління персоналом на ПАТ «ПівнГЗК» значним чином 

змінилася, коли у 2005р. у підприємства з’явився новий власник – компанія 

«СКМ» - і нова управлінська команда. Загальною стратегією підприємства 

стало відновлення виробничих потужностей, оновлення і модернізація 

обладнання та відновлення ефективної роботи підприємства. В розрізі цієї 

стратегії було опрацьовано багато аспектів діяльності підприємства. В тому 

числі було розроблено і стратегію щодо персоналу підприємства. Було взято 

приклад із іноземних гірничо-збагачувальних підприємств, які демонструють 

високий рівень ефективності, і топ-менеджментом було вирішено, що 

необхідно скорочувати чисельність персоналу на підприємстві, позбавляючи 

підприємство допоміжних видів виробництв, а залишаючи лише основні 

виробничі підрозділи. Це дозволить підприємству суттєво знизити витрати 

підприємства. Враховуючи соціальний аспект, скорочення персоналу було 

вирішено здійснювати шляхом аутстаффінга. 

Аутстафінг – це виведення персоналу за штат компанії-замовника і 

оформлення його до штату компанії-провайдера, при цьому співробітники 

продовжують працювати на тому ж місці та здійснювати свої звичайні 

функції, але обов’язки формального роботодавця по відношенню до них 

виконує вже кадрова компанія-провайдер. Вона ж бере на себе повну 

юридичну і адміністративну відповідальність за персонал, включаючи 

ведення кадрового діло виробництва і бухгалтерії. 

За допомогою цієї технології у дочірні підприємства на ПАТ 

«ПівнГЗК» було виведено Палац Культури, Палац Спорту, дитячий табір 

«Приморський», базу відпочинку «Бригантина» та інші об’єкти соціальної 

сфери. Також у дочірні підприємства виводяться такі цехи, як, наприклад, 

автотранспортний цех. В результаті цих перетворень відбулися і зміни в 

чисельності персоналу ПАТ «ПівнГЗК»: починаючи з 2007р. відбувалося 

значне зменшення середньоспискової чисельності персоналу у зв`язку з 

передачею непрофільних функцій комбінату до спеціалізованих підприємств-

аутсорсерів. При цьому, треба звернути увагу на те, що частка 

непромислового персоналу на підприємстві складала у 2002-2004рр. 7-8%, а 

за часів правління компанії «СКМ» скоротилася до 4%, що говорить про 

ефективне використання трудових ресурсів. 

Щоб дослідити вплив стратегії управління персоналом на результати 

роботи підприємства було проаналізовано вплив чисельності персоналу на 
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такі показники як «фонд оплати праці», «заробітна плата 1 працівника» та 

«продуктивність праці (з виробництва концентрату)» за допомогою 

коефіцієнтів детермінації. Значення коефіцієнтів детермінації склали 0,8583, 

0,9853 і 0,9899 відповідно. Тож стратегія управління персоналом ПАТ 

«ПівнГЗК» досить сильно впливає на результати діяльності підприємства. 

Можна зробити висновок, що застосування стратегії управління 

персоналом в аспекті скорочення чисельності позитивним чином вплинуло на 

результати роботи підприємства. 

Також треба зазначити, що скорочення чисельності – це не єдиний 

шлях у ефективній стратегії управління персоналом. В сучасних умовах 

висуваються нові вимоги до персоналу - це широка спеціалізація, гнучкість, 

готовність постійно навчатися та підвищувати свою кваліфікацію, готовність 

до співпраці і командної роботи, а також самолідерство, тобто внутрішнє 

прагнення до розвитку. 
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