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витрати. Тобто, маржинальний прибуток являє собою перевищення виручки від 
реалізації над величиною змінних витрат та показує здатність підприємства 
генерувати достатні доходи для покриття постійних витрат. 

За всіма ознаками можна стверджувати, що директ-костинг являє собою 
систему управлінського обліку. Через неповноту розрахунку показника собівартості 
продукції та ускладнення розподілу витрат її використання обмежене. Міжнародними 
стандартами бухгалтерського обліку також передбачено неприйнятність цієї системи 
для складання зовнішньої звітності і розрахунку податків. 

Система директ-костинг дає можливість встановити зв’язки і пропорції між 
витратами та обсягами виробництва, отримати інформацію про прибутковість і 
збитковості виробництва в залежності від його обсягу, прогнозувати поведінку 
собівартості в залежності від обсягу або потужностей [3]. 

Однією із важливих переваг методу директ-костинг є оперативність отримання 
даних, що характеризують невеликий період господарської діяльності. Виділивши 
змінні затрати, можна точно визначити ефективність безпосередньо виробничого 
процесу. 

Отже, застосовуючи директ-костинг можна оперативно вивчати взаємозв'язки 
та залежності між обсягами виробництва, витратами та виручкою від реалізації. 
Даний взаємозв'язок можна вивчати як аналітично, так і за допомогою графічного 
методу. Застосування цього методу допомогло б полегшити роботу бухгалтерів і 
звільнило б їх від подвійного фіксування і непотрібних витрат часу на розподілення 
загальновиробничих і загальногосподарських витрат. 
 

Список літератури: 1. Управлінський облік: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / За ред. В. М. 
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Сучасні економічні умови характеризуються високою динамічністю, 

нестаціонарністю, інноваційністю, інтелектуальним розвитком, що визначає 
нестабільні умови функціонування і незадовільний рівень прогнозування динаміки 
розвитку соціально-економічних систем, до яких належать підприємства, банки, 
муніципальні системи тощо. Це призводить до ”уразливості” соціально-економічних 
систем, до впливів як зовнішнього, так і внутрішнього середовища, і зумовлює 
необхідність використання спеціального апарату управління, такого, як антикризове 
управління [1, 2, 3]. Таке положення нагально потребує створення системи 
антикризового управління на інноваційно-інтелектуальних засадах [1-20].  

На нашу думку, антикризове управління на інноваційно-інтелектуальних 
засадах являє собою цілеспрямовану систему управління, яка має комплексний, 
системно-інноваційний характер і має на меті виведення об’єкта управління з кризи. 
При цьому здійснюється розробка і реалізація спеціальних заходів на підприємстві, 
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що мають стратегічний характер і дозволяють усунути тимчасові перешкоди і 
покращити загальний стан об’єкта управління. 

Система антикризового управління підприємством на інноваційно-
інтелектуальних засадах передбачає здійснення основної мети – виведення 
підприємства з кризового становища – за допомогою її розбиття на такі підцілі: 

1) діагностику поточного стану підприємства; 
2) аналіз виробничого потенціалу підприємства; 
3) аналіз можливостей покращання ефективності функціонування 

підприємства; 
4) розробку стратегічного плану антикризового управління підприємством; 
5) створення системи антикризового управління фінансовими ресурсами 

підприємства; 
6) створення ефективної системи маркетингового управління на 

підприємстві; 
7) вибір прибуткової продукції та її виробництво; 
8) створення ефективної автоматизованої інформаційної системи 

управління підприємством. 
Економічні результати діяльності будь-якої фірми зазнають коливань і 

залежать від багатьох факторів. Це призводить до того, що більшість фірм проходять 
інноваційні стадії підйому і спаду, а багато з них опиняються в кризовій ситуації і 
наближаються або стають банкрутами. 

Пропонується визначати економічну кризову ситуацію як раптове 
(незаплановане) настання обмеженої чи припинення результативної (ефективної) 
діяльності фірми з важко прогнозованими наслідками її подальшого функціонування і 
розвитку. 

На наш погляд, криза фірми обумовлюється нестачею власного капіталу, 
борговими зобов’язаннями, що зростають; некомпетентністю керівництва фірми, яке 
не здатне своєчасно розпізнати і усунути причини кризи; зовнішніми причинами – 
нестійкістю фінансового ринку, відсутністю інновацій. 

Наші дослідження свідчать про те, що реакцією фірми на кризовий стан є 
застосування захисної або наступальної тактики. Захисна тактика полягає у 
проведенні заходів щодо збереження, основою яких є: 

1) скорочення витрат; 
2) закриття підрозділів фірми; 
3) звільнення персоналу; 
4) скорочення виробництва і збуту. 
Наступальна тактика є більш ефективною, так як поряд з економними, 

ресурсозберігаючими заходами, передбачає: 
1) активну маркетингову політику в галузі інноваційної діяльності; 
2) політику більш високих цін на інноваційні розробки підприємства; 
3) збільшення витрат на удосконалення виробництва за рахунок його 

модернізації, оновлення основних фондів, впровадження перспективних інноваційно-
інтелектуальних технологій; 

4) використання резервів. 
Паралельно з цими заходами рекомендується розглядати питання зміни або 

зміцнення керівництва підприємством, проводиться комплексний аналіз та оцінка 
поточної ситуації, посилення інтелектуально-інноваційної діяльності, корегування 
філософії, основних принципів діяльності фірми. 
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Таким чином побудована система антикризового управління підприємством на 
інноваційно-інтелектуальних засадах є цілеспрямованою системою антикризового 
управління і передбачає використання органічного поєднання інтелекту з економіко-
математичними методами і сучасними інформаційними технологіями для 
забезпечення оперативності і обґрунтованості антикризових управлінських рішень. 

 
 
КОШЛАНЬ Ю.І., студент, НТУ «ХПІ» 
 
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 
 
Управління персоналом є важливим напрямком у стратегії у сучасному 

підприємстві, оскільки в умовах розвитку високотехнологічного виробництва роль 
людських ресурсів зростає і до їх здібностям, рівню знань і кваліфікації 
пред'являються все більш високі вимоги. 

Оцінка ефективності управління персоналом - це систематичний, чітко 
формалізований процес, спрямований на вимір витрат і вигод, пов'язаних із 
програмами діяльності управління персоналом і для співвіднесення їхніх результатів з 
підсумками базового періоду, з показниками конкурентів і цілями підприємства.[1]. 

Ефективность керування персоналом заснована на інформації про робітників, 
таку як: професійні якості, вік, стать, психологічні параметри, продуктивність, 
активність тощо.  

Оцінка ефективності управління персоналом здатна спонукати директора 
підприємства вносити необхідні корективи, наприклад, до штатного розкладу. 

Ефективність управління персоналом визначається виходячи з якості, 
своєчасності виконання закріплених за ним функцій. Для того, щоб визначити 
ступень ефективності управління необхідні відповідні критерії та показники. При 
виборі критеріїв оцінки слід враховувати такі фактори: для вирішення якихось 
конкретних завдань використовуються результати оцінки і для яких працівників 
встановлюються критерії, враховуючи, що вони будуть диференціюватися залежно 
від складності, відповідальності та характеру діяльності. В якості критеріїв в області 
ефективності управління персоналом можуть виступати виконання встановлених 
норм виробітку або обслуговування при належній якості роботи і зниження витрат, 
що виникають через підвищену плинності персоналу, необгрунтованих простоїв та ін. 

Оцінка ефективності управління персоналом складається з двох компонентів: 
економічної ефективності, що характеризує досягнення цілей підприємства шляхом 
використання персоналу на підставі принципу економічного витрачання наявних 
ресурсів, та соціальної ефективності, що характеризує ступінь очікування потреб та 
інтересів працівників. 

Оцінку ефективності управління персоналом багато вчених-економістів, у тому 
числі Шекшня С. В., пропонують здійснювати в декілька етапів [2]: оцінка 
досягнення цілей; оцінка компетенція; оцінка мотивації; вивчення статистики 
людських ресурсів; оцінка витрат. 

Оцінка ефективності управління персоналом виробляється здебільшого 
суб'єктивно. Виникнення такої ситуації має дві причини: відсутність виробленої 
чіткої методики такої оцінки і недорозуміння усієї важливості такої оцінки. Основний 
натиск робиться на оцінку продуктивності, такий підхід Ми бачимо в Д.С. Синка [3], 
залишаючи осторонь «людський фактор». 
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