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Проте, структурно-динамічні зрушення у промисловості України
свідчать про різке сповільнення темпів приросту обсягу реалізова-
ної промислової продукції. Отже, потреба формалізації параметрів
концептуально-аналітичної моделі стратегічного управління рест-
руктуризаціє підприємств в Україні дозволить усунути ознаки неор-
ганізованості в їхніх межах. Іншими словами — існує необхідність
щодо формування певної сукупності інноваційно-інформаційних
ознак до забезпечення надійності та збалансованості функціонуван-
ня виробничо-економічних систем, що при їхньому залученні
уможливлюють цілеорієнтований інноваційний розвиток.

Таким чином, впровадження приведеної на рис. 2 сукупності
цільових функцій — у вигляді замкненого циклу — відтворюва-
тиме результативність або наслідки провадження процедур і за-
ходів по убезпеченню системності, збалансованості та надійності
функціонування виробничо-економічної системи з метою набут-
тя нею вимірів, які відповідатимуть інноваційно-інформаційним
здатностям до сталого розвитку.
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ФУНКЦІОНАЛЬНІ МЕЖІ
ПІДПРИЄМСТВА

FUNCTIONAL BOUNDARIES
ENTERPRISE

Анотація. Функціональні межі
підприємства структуровано у
вигляді функціонально-опера-

Summary. Functional bounda-
ries of the enterprise is struc-
tured in the form of functional
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ційних центрів, які включають:
операційне, технологічне ядро;
область об’єктивних економіч-
них інтересів; область розпоря-
дництва.
Ключові слова: межі підпри-
ємства, функціональні межі,
функціонально-операційний
центр.

and operational centers, includ-
ing: operational, the core tech-
nology; oblast of objective eco-
nomic interests; authority’s
oblast.
Key words: the enterprise
boundaries, functional bounda-
ries, functional and operational
center.

Одним з найпоширеніших способів дослідження підприємства
є представлення його у вигляді соціально-економічної системи.
В якості класичного підходу можна представити дослідження
С. Біра [1], а інституціонального — Дж. Ходжсона [2]. При цьому
найскладнішим і спірним залишається питання щодо причин
появи підприємства та способах проведення меж, що виділяють
його із загального середовища суспільного виробництва і соціа-
льних відносин [3, 4]. Цим питаннями займалися і займаються
досить багато вчених. Серед вітчизняних учених необхідно від-
значити ряд загальнометодичних робіт О. Амоші, В. Гейця,
В Пономаренко. Метою дослідження є розкриття поняття функ-
ціональної межі підприємства.

Будь-який об’єкт, система виділяється із загального середо-
вища за допомогою меж. Поняття межі вказує границі, всередині
яких між елементами утворюються просторові, часові, функціо-
нальні та інші зв’язки, що проявляються потім як властивості
об’єкта у взаємодії із зовнішнім середовищем. У математиці існує
поняття обмежень, крайніх значень умов, усередині яких функція
визначена; тобто виконується правило, за допомогою якого кож-
ному значенню однієї змінної ставиться у відповідність значення
іншої або інших змінних. Так, суспільне виробництво, в тому чи-
слі і підприємство, може описуватися за допомогою виробничих
функцій, а обмеженням виступати — рівень взаємозамінності
праці і капіталу. Відсутність меж погіршує розуміння стійкості
кількісних і якісних характеристик системи.

Пропонується структурування підприємств різних галузей і
масштабів у вигляді функціонально-операційних центрів, струк-
туру яких наведено на рис. 1. Функціонально-операційний центр
включає: а) операційне, технологічне ядро. Деякою мірою опера-
ційне ядро є близьким до понять «робоче місце, посада», однак
на відміну від них додано суб’єктивні інтереси та цінності вико-
навців, операторів; б) область об’єктивних економічних інтере-
сів, що поділені на дві зони — зона забезпечення ресурсами та
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зона збуту продуктів діяльності; в) область розпорядництва —
економічних інтересів суб’єктів власності, активів, управління
діяльністю та виконавців операцій з ресурсами.
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Рис. 1. Структура функціонально-операційного центру

Області на рис. 1. розділені функціональними межами, пере-
ходячи через які трудові, матеріально-енергетичні, інформаційні
та фінансові потоки змінюють своє функціональне призначення.

Таким чином, підприємство є відкритою соціально-еконо-
мічною системою, на межах якої відбувається обмін не лише ма-
теріальними ресурсами, продукцією або інформацією, але і таки-
ми нематеріальними факторами, як економічні інтереси та соціа-
льні цінності; межі підприємства можуть бути визначені як
якісно, так і кількісно.

Література

1. Beer S. Diagnosing the System for Organizations / S. Beer; 8th ed. —
New York: John Wiley&Sons, 1995. — 178 p.



99

2. Ходжсон Дж. Экономическая теория и институты: Манифест со-
временной институциональной экономической теории / Дж. Ходжсон.;
пер.с англ. — М.: Дело, 2003. — 464 с.

3. Coase R. H. The Conduct of Economics: The Example of Fisher Body
and General Motors / R. H. Coase // Journal of Economics Management
Strategy. — 2006. — Vol. 15, № 2. — P. 255—278.

4. Корнаи Я. Системная парадигма / Я. Корнаи // Вопросы экономи-
ки. — 2002. — № 4. — С. 4—22.

 УДК: 368.9.06:368.942 e-mail: anne_gorbunova@mail.ru

Горбунова Анна Ігорівна,
аспірант кафедри страхування,
ДВНЗ «Київський національний
економічний університет
імені Вадима Гетьмана»
Начальник відділу методології,
ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ»,
Україна

Gorbunova Anna,
Postgraduate of insurance
department, SHEI «Kyiv National
Economic University named
after Vadym Hetman», Head of
methodology department, PJSC
«UJSIC ASKA-LIFE», Ukraine
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СТРАХУВАННІ ЗДОРОВ’Я

Анотація. У статті розглядаєть-
ся важливість та актуальність
проведення медичного андер-
райтнгу страховими компанія-
ми в сучасних реаліях функці-
онування економіки країни.
Приділяється увага вимогам до
спеціалістів, що безпосередньо
є зайнятими в даній сфері та їх
вплив на показники діяльності
страхової компанії в цілому.
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FEATURES OF MEDICAL
UNDERWRITING IN HEALTH

INSURANCE

Summary. The article deals with
the importance and relevance of
the realization of medical un-
derwriting by insurance compa-
nies in modern realities of the
country’s economy. Attention to
the requirements to specialists
that are directly engaged in this
field, and to their impact on the
performance indicators of the in-
surance company as a whole is
paid.
Key words: medical underwrit-
ing, policyholder, insured, the
insurance company, disease.

Страхування здоров’я — це особливий вид страхування,
пред-метом якого є майнові інтереси, що не суперечать чинно-
му законодавству України, і пов’язані із життям, здоров’ям і
працездатністю застрахованої особи [1]. Сучасні програми




