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ВИЗНАЧЕННЯ РЕСУРСІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ В ДЕРЖАВІ
Лебедченко В.В.
Національний аерокосмічний університет їм М.С. Жуковського «ХАІ»
Стабільність в системі макроєкономічної безпеки досягається правильним функ
ціонуванням і сталим розвитком держави, чому, у свою чергу, сприяє достатня кіль
кість матеріальних, фінансових, трудових і часових ресурсів. Економічно розвинені
країни розглядають економічну безпеку не тільки з позиції її регулювання з боку дер
жави, але й з позиції задоволення своїх потреб у стратегічно важливих ресурсах. Види
ресурсів та визначення їх суті демонструє рисунок.
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Рис. Ресурси забезпечення безпеки в державі
При цьому головним завданням будь-якої структури, що мас: в розпорядженні ре
сурси, с не тільки забезпечення доступу до них, але і раціональне використання, що:
безпосередньо впливає на рівень витрат (а отже, і на прибутковість заходів но захисту
економічної безпеки); сприяє економії, створює і виконує соціальну відповідальність
В значній мірі безпека в позаекономічних сферах залежить від використання ріс
них економічних засобів (наприклад, залучення грошових ресурсів). Використовуючи
економічні інструменти при оцінці наслідків загроз безпеці в будь-якій сфері діяльнос
ті, можна кількісно виміряти збиток і відповідно виділити пріоритетні напрями розіш
ділу ресурсів в державі. Належне фінансове і матеріально-технічне забезпечення вико
ііаїшя заходів, передбачених Стратегією національної безпеки України, мас спиратися
на сталий і динамічний розвиток національної економіки, розширення фінансових мо
жливостей держави.
Ресурсне забезпечення здійснення заходів на виконання Стратегії національної
безпеки України реалізується шляхом обов'язкового врахування щорічних належнії'
видатків у Державному бюджеті, а бюджетне фінансування передбачається привест и \
відповідність із функціями та завданнями держави і з її економічними можливостями

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЗАБОРГОВАНІСТЮ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
Мамонов К.А., Боровик О.А.
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
У сучасних умовах господарювання України розвиток пілнригмсгв житловокомунального комплексу характеризується нестабільністю та накопиченням негатив
них явищ. Зокрема, знижується якість наданих житлово-комунальних послуг- спожива
чам, скорочується рівень технічної готовності об’єктів основних засобів та мереж, пер
манентна збитковість, неефективність системи управління. У таких умовах особливого
значення набуває удосконалення організаційно-економічних засад управління заборго
ваністю на підприємствах житлово-комунального комплексу.
Проблемам функціонування житлово-комунального комплексу присвячені роботи
вчених: Бубенка П.Т., Гесця В.М., Качали Т.М., Логвиненка В.І, Полуянова В.П., Торкатюка В.І., Чиж В.І. та ін. Дослідження теоретичних та практичних положень вирі
шення проблем формування й погашення дебіторської та кредиторської заборгованос
тей, їх управління здійснювали Бернстайн Л.А., Бланк І.А., Бригхем ІО., Ван Хори, Ко
вальов В.В., Момот Т В., Савицька Г.В., Стоянова О.С., Хелферт Е. та ін.
Проте,
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економічних засад щодо управління заборгованістю на підприємствах житловокомунального комплексу.
Метою дослідження с вдосконалення теоретико-методичних положень та обгрун
тування практичних рекомендацій щодо управління заборгованістю на підприємствах
житлово-комунального комплексу.
Об’єктом дослідження є процес застосування механізмів та інструментарію щодо
управління заборгованістю на підприємствах житлово-комунального комплексу.
Важливим аспектом формування організаційно-економічних засад щодо управ
ління заборгованістю на підприємствах житлово-комунального комплексу є розробка й
реалізація відповідного організаційно-економічного механізму управління.
У результаті систематизації існуючих теоретико-методичних підходів до визна
чення організаційно-економічного механізму управління заборгованістю на підприємс
твах житлово-комунального комплексу запропоновано характеризувати його як ком
плекс принципів, методів, інструментів, інформаційно-аналітичного та нормативноправового забезпечення щодо формування й погашення заборгованост і, який враховує
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особливості функціонування підприємств житлово комунального комплексу та рівень
взаємодії між різними групами зацікавлених осіб, га спрямований на забезпечення роз
витку цих підприємств і надання якісних житлово-комунальних иослуг споживачам.
У контексті формування організаційно-економічних засад управління заборгова
ністю на підприємствах житлово-комунального комплексу, враховуючи міжнародний
досвід, особливого значення мас застосування моделей державно-приватного партнерс
тва. Формування цих моделей с складним багатоасисктним процесом, який складається
із комплексу взаємопов’язаних стадій, що базуються на застосуванні принципів, функ
цій, та регулюються договірними умовами між державними інституціями і прива тними
партнерами на основі відповідної нормативно-правової документації, і передбачає ви
значення напрямів партнерства, джерел фінансування, характеристику ризиків і забез
печення моніторингу й контролю з боку державного та приватного партнерів за вико
ристаними ресурсами для недопущення необгрунтованого зростання заборгованості на
підприємствах житлово-комунального комплексу, що сприятиме зростанню ефективно
сті й результативності їх діяльності.
Водночас, є приклади невдалого застосування моделей державно-приватного пар
тнерства на підприємствах житлово-комунального комплексу. Зокрема, до таких слід
віднести застосування концесії на підприємствах водопостачання та водовідведення,
надання послуг з обслуговування будинків. Поряд з цим, за даними Світового банку за
роки незалежності України с приклади і успішної реалізації моделей державноприватного партнерства. Так, у сфері енергетики було здійснено 12 проектів, телекому
нікацій

10, транспорту

і, водопостачання та каналізації

2, які профінансовані на

11973 мли.грн.
Отже, застосування моделей державно-приватного партнерства на підприємствах
житлово-комунального комплексу є доцільним і обумовлено можливістю залучення
значних інвестиційних ресурсів приватних партнерів та забезпечення контролю за їх
використанням, що сприятиме зростанню ефективності управління заборгованістю.
Для удосконалення організаційно-економічних засад управління заборгованістю
на підприємствах житлово-комунального комплексу необхідно застосовувати економі
ко-математичний інструментарій для побудови відповідних моделей і встановлення
причитшо-наслідкових зв’язків між факторами, що дозволить приймані обгрунтовані
управлінські рішення.
Таким чином, у результаті дослідження визначені напрями удосконалення органі
заційно-економічних засад щодо управління заборгованістю на підприємствах жити.»

ЕФЕКТИВНА ПРОГРАМА МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ЯК ОСНОВНИЙ
ЗАСІБ ПРИВАБЛЕННЯ СПОЖИВАЧА
Можевенко Т.Ю.
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХА!»
Особливістю сучасної ситуації на вітчизняних ринках товарів та послуг г обсяги
та різноманіття ринкової пропозиції, яка значно збільшилась в останні десятиріччя. Кі
лькість підприємств, які пропонують споживачам аналогічні за своїм призначенням то
вари та послуги, збільшується у геометричній прогресії, породжуючи жорстку конку
рентну боротьбу як між вітчизняними, гак і іноземними виробниками незалежно від
обсягів та сфери їхньої діяльності. В таких умовах одним з найголовніших факторів ус
піху у боротьбі вітчизняних виробників за потенційного споживача стає заздалегідь ро
зроблена програма маркетингових комунікацій підприємства з ринком. Ефективна проірама маркетингових комунікацій повинна базуватися на результатах заздалегідь про
веденого дослідження рекламного процесу, а саме дослідження процесу досягнення ко
нтакту рекламного анонсу із потенційним споживачем та планування розміщення рек
ламних анонсів в засобах масової інформації для забезпечення максимальної імовірнос
ті контакту рекламного анонсу із цільовою аудиторією.
Можливі варіанти розміщення реклами в засобах масової інформації с чисельни
ми ресурсами передання рекламної інформації, що мають різну результативність у
розв’язанні завдання максимізувати рівень охоплення цільової аудиторії рекламною
інформацією. У той же час пошук оптимального рішення про розміщення реклами в
засобах масової інформації в умовах обмеженого рекламного бюджету об’єктивно пе
редбачає відбір обмеженого числа найбільш ефективних ресурсів. Виходячи з вищеска
заного, необхідною умовою проведення ефективної маркетингової політики е пошук
рішень відбору засобів масової інформації, які здатні забезпечити необхідну кількість
контактів рекламного анонсу із цільовим споживачем, а також пошук рішень онтимізації рекламного бюджету.
У зв'язку з викладеним вище доцільним є економі ко-математичне обгрунтування
вирішення задачі максимізації рівня обсягу цільової аудиторії при обмеженому бюд151
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