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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

В Україні одночасну взаємодію підприємства з де!

кількома групами економічного впливу практично не дос!

ліджено. Дослідження взаємовідносин груп економічно!

го впливу з підприємством переважно були спрямовані

на вивчення взаємодії підприємств з окремими соціаль!

но!економічними суб'єктами. У разі дослідження взає!

мозв'язку груп економічного впливу та підприємства буде

суб'єктом впливу, а підприємство загалом або аспекти

його діяльності — об'єктом впливу. Узагальнено ме!

ханізм взаємодії впливу підприємства з групами економ!

ічного впливу наведено на рисунку 3 [6, c. 14].

За механізмом з рисунку 3 соціально!економічні

суб'єкти (групи економічного впливу) мають змогу впли!

вати на діяльність підприємства на основі джерел впли!

ву. Джерелами дії груп економічного впливу на діяль!

ність підприємства є те що може змусити організацію у

своїй діяльності частково враховувати інтереси групи

економічного впливу, а саме владу, право та легі!

тимність, а також фактор часу. Групи економічного впли!

ву реалізують свій вплив, у випадку зацікавленості в

діяльності підприємства. Дія груп економічного впливу

може бути збалансована з боку підприємств спиртової

промисловості за допомогою методів узгодження інте!

ресів груп економічного впливу [6, c. 38].

ВИСНОВКИ
Економіка сучасної держави складається з вели!

кої кількості різних, тісно пов'язаних між собою галу!

зей виробництва. Ця складна система, як і окремі її еле!

менти, при правильному управлінні здатна безперерв!

но поширюватись і вдосконалюватися. У зв'язку з цим

з'являються принципово нові засоби праці, вводяться

нові технологічні процеси, змінюється співвідношен!

ня і сам характер залежності між різними галузями ви!

робництва і підприємствами. Все це викликає не!

обхідність глибокого вивчення процесів організації

особливостей системи управління підприємствами

спиртової промисловості, адже ця галузь знаходиться

в занепаді і потребує модернізації та інноваційних

впроваджень у виробництво.

Система управління підприємствами спиртової про!

мисловості потребує цілеспрямованої адаптації сучас!

ним правилам ринкової гри, аби ця галузь була конку!

рентоспроможною. В основі ринкових невдач, підпри!

ємств спиртової промисловості, лежить те, що їх орган!

ізація управління в основному направлена не на аналіз

зовнішньої обстановки, що є досить важливо для даної

галузі, а тільки на розв'язання внутрішньогосподарсь!

ких проблем. Цей факт необхідно враховувати, адже він

суттєво впливає на результативність галузі в цілому.
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