
Секція 1. Менеджмент підприємств в умовах глобалізації.
Реструктуризація та розвиток підприємств, податкова

складова діяльності підприємств
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УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ КУЛЬТУРОЮ – ОСНОВА ЕФЕК-
ТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Проаналізовано сучасні умови господарювання. Виділено елементи корпоративної
культури підприємства. Запропоновано механізм управління інформаційною культу-
рою на підприємстві. Визначені функції менеджера щодо створення та управління
інформаційною культурою підприємства.

Проанализированы современные условия хозяйствования. Выделены элементы корпо-
ративной культуры предприятия. Предложен механизм управления информационной
культурой на предприятии. Определены функции менеджера по созданию и управле-
нию информационной культурой на предприятии.

Modern conditions of the management of enterprises have been analyzed. The elements of
corporative culture of enterprises have been marked out. The management mechanism of
informed culture at an enterprise has been suggested. Manager’s duties of creation and
management of informed culture at the enterprise have been determined.

Об'єднання телекомунікаційних мереж та комп'ютерних систем становить основу
нової інфраструктури планети – інфосфери. Становлення інфосфери вперше зіштовхує
людей із феноменом надбіологічних змін в особистості людини. Комп'ютер, інформаційна
техніка й технологія відкривають нові виміри свідомості. Комунікація, невід'ємна від
інформаційних технологій, пов'язує ці виміри в єдине ціле, породжуючи систему нової
культури.

Дослідженням і аналізом питання інформаційної культури займається багато вітчизня-
них та закордонних вчених [1-5]. Але недостатньо розкритим залишається питання управління
інформаційною культурою на підприємстві. Метою доповіді є аналіз сучасних умов госпо-
дарювання та розробка заходів щодо їх удосконалення на основі управління інформацій-
ною культурою.

Особливості інформаційної економіки: зміна середовища діяльності людини; інтелектуа-
лізація праці; посилення впливу творчості; зростання ступеню взаємодії людей; посилення індиві-
дуального потенціалу працюючих; інформація стає сировиною виробництва; всеохоплюючі ефек-
ти інформаційних технологій; можливості гнучкої модифікації виробничих систем.

Інформаційна культура – це здатність ефективно використовувати інформаційні
ресурси, засоби інформаційних комунікацій, досягнення в галузі розвитку засобів інфор-
матизації. При цьому інформаційна культура особистості складається з інформаційного
світогляду і системи знань і умінь, яка забезпечує цілеспрямовану діяльність щодо опти-
мального задоволення індивідуальних інформаційних потреб з використанням інформа-
ційних технологій. Суспільство існує при визначеній гармонії цінностей, що превалюють
у ньому. Важлива роль у формуванні норм поведінки у суспільстві належить саме підпри-
ємствам бізнесу. Завданням менеджерів є: формування інформаційної культури, іннова-

ційної активності особистості, орієнтованої на одержання нового знання, продукування
новітніх технологій, їх впровадження у практику.

Для його реалізації запропоновано механізм управління інформаційної культу-
рою на підприємстві, який складається з: нормування роботи з інформацією (складення
балансу інформаційних потреб та інформаційних технологій із зазначенням виконавців);
інформаційна підготовка персоналу (розробка заходів підвищення інформаційної квалі-
фікації персоналу); контролю інформаційної складової діяльності (впровадження крите-
ріїв оцінки та відповідальних осіб за реалізацію механізму управління інформаційною
культурою підприємства).

При цьому функціями менеджера щодо створення та управління інформаційною
культурою на підприємстві є: зовнішній та внутрішній аналіз інформаційної системи;
прогнозування діяльності підприємства з урахуванням тенденцій розвитку інформацій-
ного ринку; перепроектування діяльності на основі плану впровадження сучасних інфор-
маційних технологій; позитивна мотивація персоналу на основі людиноцентриської кон-
цепції (сприяння особистісному розвитку персоналу); впровадження заходів щодо конт-
ролю інформаційної дисципліни. Отже, впровадження механізму управління інформацій-
ною культурою сприяє підвищенню ефективності використання інформаційних технологій
і позитивному соціально-психологічному клімату в колективі.
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

Зазначено, в процентному співвідношенні, кількість збиткових підприємств під час
кризи. Наведено офіційні дані щодо державного фінансування за поточний рік. Пере-
раховані проблеми діяльності сільськогосподарських підприємств, які призвели до
фінансової нестабільності. Також визначено заходи для розвитку сільськогосподар-
ської галузі і країни в цілому.

Указано, в процентном соотношении, количество убыточных предприятий во время
кризиса. Приведены официальные данные по государственному финансированию за
текущий год. Перечислены проблемы деятельности сельскохозяйственных предпри-
ятий, которые привели к финансовой нестабильности. Также определены меро-
приятия для развития сельскохозяйственной отрасли и страны в целом.

It is indicated as a percentage, the number of unprofitable enterprises during the crisis. Pre-
sents official data on public financing for the current year. Listed problems of agricultural
enterprises, which led to financial instability. Also outlines activities for the development of
the agricultural industry and the country as a whole.



В настоящее время экономика Украины, включая её агропромышленный
комплекс, находится в состоянии глубокого кризиса, что отражается на сниже-
нии эффективности производства.

Большое количество сельскохозяйственных предприятий испытало фи-
нансовые трудности на рынке, в результате чего обанкротились. Количество
убыточных предприятий в настоящее время составляет 87,4% от общего числа
[3]. В общем, рентабельность сельскохозяйственного производства в текущем
году порядка 10 %. Только производство зерна, бобовых и подсолнечника по
прежнему выгодно. Все другие отрасли растениеводства и животноводства яв-
ляются абсолютно нерентабельными.

2009 год для украинского сельского хозяйства – чрезвычайно сложный,
причем главной проблемой стали отношения аграриев с правительством и бюд-
жетом в частности.

Украинское правительство существенно уменьшает бюджетную под-
держку сельскохозяйственных производителей, в то время как все европейские
страны, особенно в кризисное время, стараются помочь им. Так, на поддержку
развития предприятий агропромышленного комплекса государственным бюд-
жетом предусмотрено 6,8 млрд. грн., (в т. ч. из общего фонда – 935,2 млн. грн.,
из специального – 3,7 млрд. грн., из Стабилизационного – 2,1 млрд. грн.), что
почти на 6% меньше, чем в прошлом году [4].

Существует целый ряд проблем деятельности сельского хозяйства: нет
эффективной государственной политики регулирования цен, высокие цены на
горючее, прекращение банками выдачи кредитов, нет средств на приобретение
техники и технологий. Эти, и многие другие проблемы деятельности сельскохо-
зяйственных предприятий привели к финансовой нестабильности в данной от-
расли, к сокращению поступлений инвестиций в Украину.

В условиях, сложившихся сегодня в Украине, с целью развития АПК и
страны в целом, государство должно: обеспечить финансированием из бюджета,
поддерживать развитие фермерства; оказывать содействие в реализации про-
дукции в границах квот и гарантированных цен, которые вводят органы госу-
дарственной власти, дотировать производство отдельных видов продукции;
поддерживать развитие аграрного предпринимательства; проводить антимоно-
польную политику; обеспечивать подготовку кадров, поддерживать развитие
аграрной науки, социальной инфраструктуры [2].

Все выше перечисленное нужно воплотить в реальность, что бы аграрная
политика в 2010 году стала более эффективной, иначе целый ряд сельскохозяй-
ственных отраслей просто не сможет функционировать, так как сельскохозяйст-

венные предприятия остаются без оборотных средств, отягощены кредитными
и долговыми обязательствами.
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МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО ВПРОВАДЖУЮТЬ ІННОВАЦІЇ,

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Розглядаються проблеми впровадження інновацій на підприємства. Доноситься
проблема впровадження інновацій безпосередньо у процес управління. Також розгля-
нуті перспективи підприємств йти у крок з часом. Торкається тема оцінки немате-
ріальних активів у грошовому вираженні.

Рассматриваются проблемы внедрения инноваций на предприятия. Говорится о
проблеме внедрения инноваций непосредственно в процесс управления. Также рас-
сматривается перспектива предприятий идти в ногу со временем. Затронута тема
оценки нематериальных активов в денежном выражении.

This article reported about introduction of innovations on enterprises. Talked about intro-
ductions of innovations directly in the process of management. The prospect of enterprises is
also examined to go in step with time. The theme of estimation of intangible assets is affected
monetary

В сучасному світі, велика кількість підприємств впроваджує в процеси
виробництва, управління, виготовлення величезну кількість інновацій. Інтелек-
туальна власність починає займати лідерські позиції в роботі підприємства. І
часто приносити великий прибуток. Не треба забувати, що в світі постійно
щось змінюється, створюється та вдосконалюється. Для того, щоб йти в крок із
часом, необхідно постійно проводити патентні пошуки, виявляти тенденції,
шукати той напрям, який найбільш плідно буде впливати на підприємство.

Також слід пам'ятати, що те, що є буденним на деяких підприємствах,
може бути кардинально інноваційним підходом на інших. Слід не боятися за-
лучення інновацій та, проаналізувавши роботу своєї організації, знайти те, чого
їй бракує, чи те, що необхідно вдосконалити, прорахувати витрати та майбутні
результати, упровадити проект і впродовж деякого часу отримати довгоочіку-
ваний результат [1].

На більшості промислових підприємств інновації, що маються, більшою
своєю часткою відносяться до процесу виробництва, і лише деякі впроваджу-
ють їх в процес управління самою організацією. Так, цей процес, який має до-


