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аналітичних інструментів оцінювання продуктивності підприєм-
ства не заперечують багатого накопичено досвіду попередніх на-
укових шкіл, однак потребують модифікації відповідно до нових
умов господарювання в напрямку: виокремлення показників про-
дуктивності за основними бізнес-процесами; розроблення мето-
дичних підходів до діагностики продуктивності інтелектуальних,
інформаційних та організаційних ресурсів; орієнтації на забезпе-
чення попиту споживачів у якісному аспекті.
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ГРУПИ МЕТА-
І МАКРОФАКТОРІВ

У доповіді розкрито поняття і
розроблено основні варіанти
групування цих чинників. На
прикладі корпорацій у телеко-
мунікаційній галузі доповідачем
сформовано і запропоновано
загальну характеристику даних
груп факторів економічної ефек-
тивності управління акціонер-
ними товариствами (АТ) в теле-
комунікаційній галузі.
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CORPORATIONS

IN THE TELECOMMUNICA-
TIONS INDUSTRY:

THE GROUPS OF THE MEGA
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In the report had been revealed
the concept and developed the
basic methods of grouping these
factors; in the case of corpora-
tions in the telecommunication
industry had been shaped and
had been presented a general de-
scription of these groups factors
of economic efficiency of joint-
stock companies (JSC) in the
telecommunications industry by
author

Фактор є рушійною силою, що впливає на виробничо-госпо-
дарську діяльність організації і забезпечує певний рівень отриманих



143

результатів [1, с. 35]. Це явище, умова, чинник і робота, які вплива-
ють на поточну (операційну) діяльність кого- або чого-небудь.

До першої групи чинників ефективності управління корпорація-
ми у телекомунікаційній галузі доповідач пропунує віднести непе-
реборні сили чи так звані Fm-фактори — це непереборні сили, влас-
тиві для метарівня національної суспільної господарської системи
держави, що діяли, впливають або будуть мати вплив на економічну
ефективність корпоративного управління в телекомунікаційній сфе-
рі. Сюди відносимо фактор часу і простору (t- і s-чинники).

До другої групи факторів ефективності управління корпора-
ціями у телекомунікаційній галузі доповідач пропунує відносити:

1) Hp-чинники — це історично-політичні події, властиві для
макрорівня національної суспільної господарської системи держа-
ви, що діяли, впливають чи будуть мати вплив на економічну ефек-
тивність управління АТ у телекомунікаційній сфері. Сюди відно-
сяться політичні рішення, події і історичні факти, що стосуються
часу й процесу зародження, розвитку та становлення країни.

2) Ng-фактори — це природно-георгафічні умови розвитку
країни, властиві для макрорівня національної суспільної госпо-
дарської системи держави, що діяли, впливають або будуть мати
вплив на економічну ефективність корпоративного управління в
телекомунікаційній галузі. Сюди відносимо наявність і доступ-
ність мінеральних ресурсів, умови виробництва, використання
продукції, територіальне розташування [2].

3) E-чинники — це етнокультурні події, властиві для макрорів-
ня національної суспільної господарської системи держави, що
діяли, впливають чи будуть мати вплив на економічну ефектив-
ність управління АТ у телекомунікаційній сфері. Сюди відно-
сяться звичаї, традиції і вірування народностей й народів, що
становлять населення країни тощо.

4) Lr-фактори — це законодавчі події, властиві для макрорівня
національної суспільної господарської системи держави, що дія-
ли, впливають або будуть мати вплив на економічну ефектив-
ність управління корпораціями в телекомунікаційній сфері. Сюди
відносимо законодавство, регуляторну діяльність уряду країни,
вплив політичних організацій [2].

5) St-чинники — це науково-технічні події, властиві для мак-
рорівня національної суспільної господарської системи країни,
що діяли, впливають чи будуть мати вплив на економічну ефек-
тивність управління АТ ув телекомунікаційній галузі. Сюди від-
носяться рівень науково-технічного прогресу у державі, число
науково-дослідних установ і чисельність наукових кадрів, інже-
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нерів, кількість проведених НДДКР на теренах країни, іннова-
ційність зразків і продукції, її технологічність, купівельна спро-
можність і забезпеченість високотехнологічною продукцією під-
приємств, населення держави та ін.

6) Oe-фактори — це організаційно-економічні події, властиві для
макро- і мікрорівня національної суспільної господарської системи
держави, що діяли, впливають або будуть мати вплив на економічну
ефективність корпоративного управління в телекомунікаційній сфе-
рі. Сюди відносимо різного роду ситуації, що мають місце при, за
результатами і наслідками роздержавлення й реструктуризації
української економіки, формування, розподілу та перерозподілу,
других дій з майном підприємств і оцінювання його вартості, пер-
винної й вторинної емісії корпоративних цінних паперів тощо.

Таким чином, групування факторів і групи мета- й макрочинни-
ків економічної ефективності управління корпораціями у телекому-
нікаційній галузі, які наводяться в доповіді, є досить умовними. Їх
умовність обумовлюється тим, що кожен фактор і кожна група чин-
ників економічної ефективності управління АТ у телекомунікацій-
ній галузі є особливими за своїми характерами й характеристиками.
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Звернуто увагу на низький рі-
вень виробничої культури на
українських підприємства. За-
пропоновано сформувати під-
систему менеджменту розвит-
ком виробничої культури під-
приємств
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PRODUCTION CULTURE
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OF COMPANY

Attention to the low level of pro-
duction culture at Ukrainian en-
terprises paid. A formation of
management subsystem devel-
opment of industrial enterprises
culture proposed




