
вих ситуацій на житлово-комунальних підприємствах з метою оцінки і прогно-
зуванню негативних наслідків їх дії.

Формування орієнтовного набору зовнішніх (на рівні житлово-
комунальної галузі) та внутрішніх (на рівні окремих підприємств) загроз здійс-
нюється на основі огляду сучасних літературних джерел і ретроспективного
аналізу фінансово-економічної діяльності підприємств ЖКГ. З огляду на вели-
кий перелік потенціальних і реальних небезпек, доцільно виділяти групи загроз,
для локалізації або попередження негативного впливу яких можуть бути розро-
блені відповідні типи управлінських рішень, та класифікувати їх в залежності
від функціональної області впливу на діяльність житлово-комунальних підпри-
ємств на такі класи: економічні, фінансові, кадрові, техніко-технологічні, орга-
нізаційно-управлінські. Отриманий великий попередній набір зовнішніх і внут-
рішніх загроз по кожному класу зумовлює необхідність їх ранжування за ступе-
нем важливості та вибір домінантних, які в першу чергу, призводять до загост-
рення кризового фінансового стану підприємств житлово-комунальної галузі.
Для вирішення цього завдання найбільш доцільним застосовувати метод аналізу
ієрархій. Вибір цього методу базується на ряді переваг, які не мають інші мето-
ди, а саме: визначає не тільки ступінь різниці другої загрози від першої, третьої
від другої і першої і т. д., а і місце та вклад кожної загрози в створення кризової
фінансової ситуації; дозволяє оцінити проблему комплексно, вдало поєднуючи в
собі елементи традиційного, експертного та структурного аналізу; володіє до-
сить ефективним і при цьому нескладним математичним апаратом та легко ав-
томатизується; непогано працює з слабоформалізованими та неформалізовани-
ми даними.

Після вибору домінантних загроз необхідно визначити їх індикатори для
подальшого прогнозування наслідків дії. У якості індикаторів домінантних за-
гроз можуть виступати абсолютні, відносні показники та темпи їх приростів.
Під час оцінки можливого синергетичного ефекту від дії комбінації домінантних
загроз проводиться аналіз змін значень індикаторів загроз у той момент часу,
коли відбулося загострення кризових ситуацій на підприємствах ЖКГ або пере-
хід із одного класу кризи до іншого, більш небезпечного. В залежності від хара-
ктеру вихідної інформації про домінантні загрози для прогнозування фінансово-
го стану житлово-комунальних підприємств за наслідками їх дії застосовуються
методи кореляційно-регресійного аналізу та динамічного моделювання. За ре-
зультатами прогнозування наслідків дії домінантних загроз розробляються захо-
ди попередження або локалізації домінантних загроз та критичної комбінації
загроз, виділених раніше. При цьому необхідно розрахувати потенційні втрати
та вартість превентивних заходів з попередження та локалізації. З них втілюва-

тися повинні ті, які при мінімальних затратах обмежених ресурсів та локалізу-
ючи мінімум загроз, відвертає небезпеку переходу житлово-комунального під-
приємства в некерований фінансовий стан. Іншими словами, ці заходи повинні
запобігати виникненню синергетичного ефекту від небезпечної комбінації за-
гроз, виключаючи з неї дію мінімум загроз при мінімальних витрат. Для вирі-
шення цього завдання доцільно застосовувати методи оптимального управлін-
ня.

Таким чином, вихід житлово-комунальних підприємств з затяжної фі-
нансової кризи та покращення їхнього фінансового стану можливо в процесі
реалізації запропонованої методики, яка дозволить визначити домінантні за-
грози виникнення й загострення кризового стану, оцінити їх дію та спрогнозу-
вати тенденції розвитку кризових ситуацій на підприємствах ЖКГ і, як наслі-
док, – підвищити ефективність функціонування житлово-комунальної галузі у
цілому.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ
РІШЕНЬ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

В роботі наведені результати досліджень процесу прийняття управлінських рішень
в Україні. Зокрема, виокремлено особливості процесу з урахуванням національних
особливостей функціонування української економіки та розроблені рекомендації сто-
совно удосконалення процесу прийняття управлінських рішень на підприємствах
України.

В работе приведены результаты исследований процесса принятия управленческих
решений в Украине. В частности, выделены особенности процесса с учетом нацио-
нальных особенностей функционирования украинской экономики и разработаны
рекомендации по усовершенствованию процесса принятия управленческих решений
на предприятиях Украины.

In work the results of researches in conditions of Ukrainian economy are led. In particular,
process features are selected for the Ukrainian economy. Recommendations on the improve-
ment of decisions making process on the Ukrainian enterprises are developed.

Умови сучасного ринкового середовища, що динамічно розвивається,
висувають високі вимоги до швидкості та якості прийняття управлінських рі-
шень ОПР (особою, що приймає рішення) на всіх рівнях управління організаці-
єю. Незважаючи на достатньо широкий спектр методів та методик прийняття
управлінських рішень, менеджери різних країн використовують різні підходи
до прийняття подібних рішень, що зумовлено національними та ментальними
особливостями кожної країни 1.



В дослідженні був проведений порівняльний аналіз підходів до прийнят-
тя управлінських рішень в Україні, країнах Європейської співдружності, Сполу-
чених Штатах Америки та Японії 1,2,3. На основі отриманих результатів були
зроблені висновки стосовно особливостей прийняття управлінських рішень на
підприємствах України, зокрема особлива увага була приділена галузі електрое-
нергетики.

Так, авторами були виділені наступні особливості:
1. Вплив історичного фактору зумовлює велику частку директивних рі-

шень.
2. Невідповідність існуючих моделей умовам нестабільної економіки

України.
3. Низька автоматизованість процесу управління на підприємствах.
4. Низька обізнаність персоналу щодо сучасних систем прийняття рішень.
5. Неможливість отримання достовірної інформації, що часто надходить до

системи не безперервним потоком, а дискретно.
6. На більшості підприємств відсутня система чіткого розподілу повнова-

жень щодо прийняття рішень та визначення відповідальності за його впрова-
дження та результати.

7. Необхідність отримання консультації в процесі прийняття рішення.
8. Відсутність контролю та зворотного зв’язку за реалізованим рішенням.

В процесі аналізу вищевказаних особливостей були розроблені методичні
рекомендації відносно удосконалення процесу прийняття управлінського рі-
шення з урахуванням цих особливостей.

Таким чином, можна зробити висновки, що врахування розглянутих ав-
торами особливостей прийняття управлінського рішення в умовах економіки
України дозволить значно підвищити якість та швидкість прийняття управлін-
ського рішення, дасть науковцям змогу розробити детальні методичні рекомен-
дації стосовно використання методів та моделей прийняття управлінських рі-
шень з урахуванням цих особливостей.
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АНАЛІЗ ДОСВІДУ ДЕЯКИХ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
З ПРИВОДУ ЗАСТОСУВАННЯ ПОДАТКУ НА НЕРУХОМІСТЬ,

ТА МОЖЛИВІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ЙОГО В УКРАЇНІ

Наведені результати аналізу досвіду деяких країн Європейського Союзу з приводу
застосування податку на нерухомість. Освічується проблематика введення податку
на нерухомість в Україні, що включає в себе податок на землю та податок на неру-
хоме майно для юридичних та фізичних осіб.

Приведены результаты анализа опыта некоторых стран Европейского Союза в во-
просах использования налога на недвижимость. Описывается проблема внедрения
налога на недвижимость в Украине, который включает в себя налог на землю и на-
лог на недвижимое имущество для юридических и физических лиц.

The results of analysis of Europe Union’s countries experienced in using real estate tax are
shown. The problems of real estate tax implementation in Ukraine, which consist of land tax
and tax on property for both natural and legal persons, are given.

У світовій практиці державного регулювання економіки податкова сис-
тема є одним із найголовнішим інструментів регулювання.

На протязі останніх 18 років формування української державності, про-
ходить і становлення податкової системи.

Удосконалювати податкову систему України слід з урахуванням пози-
тивного досвіду розвинутих зарубіжних країн.

З ціллю дослідження можливостей розширення бази оподаткування і
винаходу нових джерел поповнення бюджетів всіх рівнів доцільно розглянути
досвід країн Європейського Союзу, що пов’язаний зі стягненням так званих
майнових податків.

Податки на майно, або як їх частіше називають податки на нерухомість,
в більшості країн Європейського Союзу це сукупність податків на землю, зе-
мельні ділянки, нові будівлі, нерухоме майно тощо.

В даній роботі за мету було поставлено аналіз досвіду деяких країн Єв-
ропейського Союзу з приводу стягнення податку на нерухомість, та доведення
доцільності саме застосування такого податку для нашої держави. На цей час у
розвинутих країнах західної Європи накопичено досить багатий досвід оподат-
кування нерухомості, можна виділити основні принципи, що характеризують
іноземні системи оподатковування нерухомості, які також тією чи іншою мі-
рою відбиті в законодавстві закордонних держав.

Виходячи з розглянутого, можна припустити, що введення такого виду
податку в Україні дозволить залучити додаткові кошти саме для регіонів, що є
вкрай важливим для нашої країни.


