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ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
На сучасному етапі розвитку економіки України економічне
управління
підприємством
є
важливою
складовою
розвитку
підприємництва, оскільки розвиток приватного бізнесу є одним із основних
напрямів розвитку економіки країни.
Ефективна діяльність підприємств, стабільні темпи їх роботи і
конкурентоспроможність в сучасних економічних умовах визначаються
якістю управління фінансовими ресурсами. Необхідним для підприємств є
формування достатніх фінансових ресурсів для розвитку підприємства,
пошуку нових джерел фінансування, використання нових фінансових
інструментів, що забезпечать платоспроможність, ліквідність, прибутковість
і оптимальне співвідношення власних і позикових джерел фінансування
господарюючих суб'єктів. Комплексна оцінка економічного управління
підприємств допоможе вчасно виявити та вирішити наявні проблеми в
діяльності підприємств. Для виконання даного завдання необхідна
побудова оптимальної моделі фінансування активів на підприємстві, що
забезпечить подальший розвиток підприємства.
Отже, ефективність підприємства залежить від організованої системи
управління, що обумовлює необхідність пошуку найбільш дієвих способів
стабілізації діяльності шляхом формування системи економічного
управління підприємством. Дослідження і вдосконалення системи
економічного управління підприємствами сприятиме швидкому та
ефективному впровадженні нових механізмів управління, які відповідають
сучасним потребам.
Напрямками вдосконалення системи економічного управління
підприємствами мають стати:
- використання системного підходу до управління персоналом:
вдосконалення організаційної структури підприємства, встановлення
оптимальної чисельності та структури управління апарату підприємства;
- оптимізація системи управління витратами: необхідно виявляти
існуючі проблеми формування та контролю витрат на підприємстві;
формувати моделі управління витратами;
- управління системою планування, обліку і контролю: застосування
сучасних програмних засобів; розвиток комп'ютерних мереж зв'язку,
організація фінансового менеджменту, бюджетування, управління
фінансовими потоками та витратами. Оборотні активи підприємств повинні
фінансуватися за рахунок короткострокових зобов’язань, а необоротні – за
рахунок довгострокових зобов’язань та власного капіталу. Основним у
цьому напрямку є вдосконалення моделі фінансування активів.
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Беручи до уваги велику кількість шляхів вдосконалення
управлінської системи українських підприємств, існує ряд перешкод, що
заважають їх впровадженню в діяльність суб’єктів підприємницької
діяльності, таких як: складність одержати висококваліфіковану допомогу і
консультації, та висока вартість таких послуг; недостатність фінансових
можливостей для формування якісного управлінського потенціалу; низький
рівень розвитку фінансового ринку; невисокий рівень підготовки
персоналу; неготовність персоналу та керівництва до змін; високий рівень
бюрократичних процедур; складність отримання інформації про
нововведення у сфері управління.
Отже, кінцевим результатом впровадження системи економічного
управління підприємством має стати досянення належного фінансового
стану підприємства, що є основою для життєдіяльності підприємства. Для
створення
ефективного
економічного
управління
підприємством
необхідним є вдосконалення організаційної структури та інформаційної
системи управління. Необхідним також є використання світового досвіду
для забезпечення необхідного рівня якості розвитку системи економічного
управління на підприємстві.
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ЕКОЛОГІЧНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ
В УКРАЇНІ
З кожним роком питання екологічної соціальної відповідальності
стає все більш актуальним як в Україні, так і за кордоном, що пов’язано з
глобалізацією, зростанням загрози техногенних та екологічних катастроф,
актуалізацією здорового способу життя, соціалізацією трудових відносин
тощо.
Мета дослідження полягає в обґрунтуванні теоретичних основ
корпоративної та індивідуальної екологічної соціальної відповідальності,
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