– випереджальний розвиток глобального фінансового ринку підвищує
залежність країн з транзитивною економікою від змін на глобальному ринку, а
можливості української держави впливати на цю залежність зменшуються;
– залежність національного фінансового ринку від глобального посилює
процеси вивезення капіталу, збільшує зовнішній борг і, внаслідок цього, може
призводити до втрати економічного суверенітету держави;
– зростання складності системи глобального фінансового ринку
підвищує загальну нестабільність цієї системи, а мобільність фінансового
капіталу стає передумовою фінансових криз, які через взаємозв’язки
національного і глобального фінансових ринків можуть поширюватися в
Україні.
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА - СУБ’ЄКТА ЗЕД
Доповідь присвячено аналізу існуючих у вітчизняній практиці систем мотивації та
перепідготовки персоналу. Наведено приклади ефективного застосування мотивації
та надано рекомендації щодо їх застосування у роботі підприємств.
Доклад посвящен анализу существующих в отечественной практике систем мотивации и переподготовки персонала. Приведены примеры эффективного применения
мотивации и приведены рекомендации по их применению на предприятиях.
The report is devoted the analysis of systems of motivation existing in domestic practice and
personnel retrainings. Examples of effective application of motivation are resulted and
recommendations about their application at the enterprises are resulted.

В даній доповіді розглядається вплив кадрового потенціалу персоналу на
конкурентоспроможність підприємства, а також наведено аналіз існуючої системи мотивації персоналу з метою підвищення та розвитку даного потенціалу на
прикладах українських підприємств - суб’єктів ЗЕД.
Як і в країнах Західної Європи, в Україні склалася нова система управління людськими ресурсами, яка відіграє визначну роль у забезпеченні конкурентоспроможності та довгострокового розвитку підприємства на основі регулювання відносин між нею та працівниками.

Проблемами дослідження впливу мотивації персоналу на підвищення
ефективності діяльності підприємства та його конкурентоспроможність займалися як вітчизняні, так і іноземні автори, такі як як В.Б. Бичин, Т.Ю. Базаров,
Н.А. Волгін, В.Р. Реснін, А.А. Логанов, ДЖ. Гелбрейт, Г. Десслер, Т. Друкер, Т.
Пітерс, Ф. Хайек, Дж. Харрінгтон та інші.
Автори доповіді планують розширити існуючі теоретичні основи та узагальнити їх. Доробком буде підготовка кадрів та їх мотивація на українських підприємствах – суб’єктах ЗЕД.
Сьогодні професійне навчання персоналу набуває особливого значення і стає
невід'ємною умовою успішного функціонування будь-якої організації. Вплив професійного навчання робітників на економічне зростання полягає в тому, що робітники,
що володіють необхідним обсягом знань, умінь і навиків, забезпечують вищу продуктивність і якість праці при раціональному використанні матеріальних ресурсів.
Найпоширенішим методом в нашій країні є система матеріального стимулювання. Гроші є досить сильним мотиватором лише в тому випадку, якщо
працівник вважає оплату своєї праці справедливою і бачить зв'язок між результатами своєї роботи і оплатою праці.
Важливим етапом у процесі розробки системи преміювання,яка дозволить направити персонал на досягнення конкретних цілей організації, є оцінка
результативності діяльності. Проводити об’єктивну оцінку персоналу допомогло використання KPI (ключових показників), SMART- задач та STANDARTкарти. Для більшості співробітників концерну «АВК» більший процент суми
премії визначається виходячи з постійної частини зарплати. Співробітники,
робота яких безпосередньо впливає на досягнення спільних результатів компанії (об’єм продажів, прибуток та ін.), за умов невиконання квартального та
річного планів будуть отримувати високий відсоток премії в залежності від
показників, що були досягнуті. Нова оптимізована система преміювання почне
свою роботу вже в наступному місяці. На наш погляд, вона повинна стимулювати робітників саме до результативної праці.
Концерн «АВК»- підприємство, що динамічно розвивається, має можливість впровадження оптимальної системи мотивації. На нашу думку, підприємству необхідно оптимізувати систему мотивації у наступних напрямках:
1. Можливість вибору часу роботи;
2. Кардинальна зміна системи соціальних пільг та виплат;
3. Надання персоналу можливості стрімкого кар’єрного росту;
4. Проведення акцій, заходів,у організації яких були б заінтересовані
та зайняті більшість співробітників

5. Урочисті вітанні робітників зі святами, подарунки (можливо навіть
якісь дрібнички з логотипом компанії);
6. Розробка короткострокової програми матеріального стимулювання,
повинна бути пов’язана зі зниженням собівартості продукції та виділенням частки зекономлених коштів на преміювання за підсумками проведеної праці (наприклад, перед Новим роком);
7. Максимально використовувати всі наявні навички та здібності кожного співробітника;
8. Можливість безкоштовного відвідування курсів та зайнять по підвищенню кваліфікаційного рівня;
9. Щорічна атестація та тестування співробітників.
Витрати на подану оптимізовану систему будуть полягати у начисленні відсотка від приросту прибутків підприємства.
У розпорядженні керівництва є досить широкий спектр засобів нематеріального стимулювання. Практика морального стимулювання не нова для нашої
країни. Тому багатьом організаціям слід повернутися до добре знайомим, але
забутим методам морального стимулювання.
Значення мотивації праці на підприємстві дуже важливе для його успішного функціонування. Комплексне використання запропонованих методів найефективніше. Індивідуальний підхід до кожного працівника підприємства, облік
його потреб і інтересів дозволить керівникові без крупних фінансових витрат
підвищити ефективність роботи підприємства, утримати і залучити нові висококваліфіковані кадри.
Результати дослідження можуть бути практично використані в різноманітних
галузях виробництва або ж використовуватися як теоретична основа для подальших
досліджень даної теми.
П.О.ГАВРИСЬ, аспірант, НТУ «ХПІ»
ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЗНИЖЕННЯ
СОБІВАРТОСТІ У ПРОМИСЛОВОСТІ
Підвищення ефективності виробництва є одним з ключових завдань у
народному господарстві. Саме систематичне вирішення проблеми інтенсифікації виробництва є шляхом до стабільного зростання економіки та підвищення її
конкурентоздатності, а відтак і покращення добробуту населення. Суть підвищення ефективності полягає у тому, щоб досягати збільшення обсягів виробництва та валового національного продукту на кожну одиницю трудових, матеріальних та фінансових.

Інтегральною економічною категорією, що відображає сукупність трудових, матеріальних та фінансових ресурсів, що використовуються у процесі
виробництва, є собівартість. Собівартість є центральним показником ефективності при обґрунтуванні концентрації та спеціалізації виробництва, виборі варіантів організаційних та технічних рішень. Свідченням важливості цього параметру є той факт, що собівартість займає близько 80% у структурі оптових
цін у промисловості, а вплив на абсолютний прибуток підприємства від зниження собівартості на 1% у 6 разів більший ніж від 1% росту об’ємів реалізації
продукції.
Рівень та динаміка собівартості продукції є показником ефективності
управління діяльністю підприємства, кваліфікації працівників, рівня організації
праці, ступеня впровадження новітніх технологій, загального технічного та
організаційного стану виробництва. Причинами низької ефективності є, зокрема, застарілість обладнання та методів виробництва, недостатня якість продукції, тощо. Однак, однієї з найбільш вагомих причин є неефективність бізнеспроцесів. На думку фахівців відомої консалтингової фірми McKinsey & Company саме неефективність бізнес-процесів відповідає за 30-80% різниці у ефективності виробництва між економіками країн Співдружності Незалежних держав (СНД) та провідними розвинутими країнами світу
Безперечно, суттєве підвищення конкурентоздатності продукції вітчизняного машинобудування на світових ринках є можливим лише за умови реалізації цілого комплексу заходів по підвищенню ефективності. Однак серед першочергових завдань варто виділити саме необхідність організації дієвого контролю за витратами та їх обліку у рамках системи контролінгу на підприємствах. Це дасть змогу при відносно невеликих капітальних інвестиціях в розвиток
та модернізацію систем управління витрат досягти суттєвого підвищення ефективності бізнес-процесів за рахунок, зокрема, ідентифікації та усунення неефективних і непотрібних функцій та процесів.
Успішний розвиток обліку витрат та калькулюванню собівартості можливий лише за умови наукової обґрунтованості його інструментів та методів.
Теорія обліку витрат та калькулювання собівартості повинна відповідати таким
вимогам: відображати закономірності обліку витрат та калькулювання собівартості, що давало б змогу приймати раціональні економічні рішення; бути базисом для практичної організації обліку витрат та розрахунків собівартості продукції; вказувати на шляхи подальшого вдосконалення практичного обліку
витрат та калькулювання собівартості. В свою чергу, рівень практичної організації обліку витрат та ефективність розрахунків собівартості безпосередньо

