підрахунки та інші індивідуальні регулювання відображаються в остаточних
розрахунках оплати праці кожного працівника організації.
В основі інформаційної системи лежить база даних, доступ до якої здійснюється за допомогою програмного забезпечення, яке встановлено на
комп’ютерах. Різноманітні облікові дані та інформація про працівників і кандидатів може переводитись у форми, які потім використовуються комп’ютером,
створюючи таким чином базу даних організації.
Менеджер з персоналу може отримувати доступ до сучасної бази даних
для складання бюджету компенсацій і виплат; працівник, що займається розподілом пільг, може входити в базу даних для отримання відповідних деталей про
пільги; а координатор питань заробітної плати може користуватись цією базою
даних для створення чеків на оплату праці службовців.
Список літератури: 1. Богач А.Г., Кундеус О.М. Формування потоків логістичної інформації підприємства на базі використання сучасних ПЕОМ / Проблеми економіки України:
Збірник наукових праць. – 2005. – № 11. 2. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации / Учебник. – 3 – е изд., доп. и перераб. – М.: Инфра-М, 2006. 3. Травин В.В., Дятлов
В.А. Основы кадрового менеджмента. 2001. 4. Говядкин И. Информационные технологии в
управлении персоналом / Управление персоналом. –2008. – № 001. . Щекин Г.В. Основы
кадрового менеджмента: Учебник. 5– 4-е изд., испр. – К.: МАУП, 2002.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИОННОЙ СРЕДЫ
ПРЕДПРИЯТИЯ

В роботі досліджуються питання розвитку кадрового потенціалу підприємства, теоретичні підходи до становлення системи мотивації. Особлива увага приділяється дослідженню категорій мотиваційного процесу, формуванню мотиваційних підходів, питанням стимулювання робітників та впровадженню даних заходів на підприємстві.
В работе исследуются вопросы развития кадрового потенциала предприятия, теоретические подходы к становлению системы мотивации. Особое внимание уделяется
исследованию категорий мотивационного процесса, формированию мотивационных
подходов, вопросам стимулирования работников и внедрению данных мероприятий
на предприятии.
In article questions of personnel potential development of the enterprise, theoretical approaches to formation of motivation’s system are investigated. The special attention is given to
research of motivational process categories, formation of motivational approaches, questions
of workers stimulation and introduction of the given actions at the enterprise.

Во всем мире как одна из наиболее выгодных форм вложений капитала
рассматриваются инвестиции в человеческие ресурсы. Они приносят национальной экономике наибольший доход и способствуют ее росту, определяют

восприимчивость общества к новым знаниям и технологиям, создают мотивацию к развитию и прогрессу.
В тоже время развитие кадрового потенциала любого предприятия в условиях рыночной экономики является залогом его конкурентоспособности.
Особенно важно это сегодня, когда происходит ускоренная информатизация
экономики и любой ресурс, за исключением человеческого, может быть скопирован. В таких условиях социальные системы занимают особое положение, и
прежде всего система управления человеческими ресурсами (УЧР).
Основными терминами мотивации человеческих ресурсов становятся:
тренинг (training), отбор (selection), оценка (appraisal), коммуникации
(communication), вознаграждение (compensation), продвижение (promotion), на
ряду с такими понятиями как: мотив (motive), потребность (requirement), стимулирование (stimulation).
Недостаточная продуманность механизма мотивации и кадровой политики украинских предприятий приводит к высокой текучести кадров, потери
интереса к высокоэффективному труду и, как следствие, к отсутствию корпоративной культуры.
Проблему осуществления мотивационной деятельности на предприятиях рассматривали в своих работах такие ученые-экономисты: А. Смит, Ф. Тейлор, Г. Эмерсон, Э. Мейо; всемирно известные авторы теорий мотивации –
А. Маслоу, К. Альдерфер, Д. Мак-Клелланд, Ф. Герцберг, Д. Мак-Грегор,
В. Оучи, В. Врум, С. Адамс.
По оценкам ведущих экспертов, мотивированный специалист может
повысить эффективность своей работы на 40%. Однако различные ошибки при
разработке систем мотивации, в первую очередь, происходят из – за отсутствия
правильного стимулирования сотрудников. Стимулирование является средством, с помощью которого можно осуществлять мотивирование.
Одной из самых распространенных форм стимулирования является материальное. Роль последнего в обстановке рынка особенно значительна. Здесь
важно правильно оценивать ситуацию, стараться не преувеличивать его возможности, учитывая, что для человека характерно наличие сложной системы
потребностей, интересов, приоритетов и целей. Так, в условиях сильной инфляции заработная плата, деньги во многом утрачивают роль стимулов и ограниченно используются в сфере управления людьми. В свою очередь, моральное
стимулирование персонала, как правило, должно учитывать трудолюбие, приверженность к традициям, практицизм; дисциплинированность, преданность
авторитету, чувство долга, аккуратность, самообладание, бережливость, любознательность.

Таким образом, одной из особенностей построения мотивационной системы должна стать ее зависимость от вида деятельности предприятия, а систему
поощрений, ориентирована на выполнение установленных планов.
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Предлагается использовать математический аппарат для расчета объема реализованной продукции и прибыли на каждой стадии жизненного цикла товара и его весь
цикл. Такой расчет необходим для принятия решения о переходе предприятия на
выпуск нового вида продукции.
Offered to use the mathematical method for calculation of the volume of marketed product
and profit on each stage of goods lifecycle and of its all cycle. Such calculation required for
decision making about turning the enterprise on issue of the new type to product.

На сучасному етапі розвитку економіки України актуальним є підвищення ефективності діяльності промислових підприємств за рахунок випуску конкурентоспроможної продукції. На рівень конкурентоспроможності продукції
впливає фаза життєвого циклу товару, на якій він у певний момент часу знаходиться.
Розглянемо криву, що характеризує життєвий цикл товару, яка обмежена
кривій, що представляє обсяг реалізованої продукції за життєвий цикл товару.
Розіб'ємо фігуру під кривою на чотири ділянки в (1 – 4) і знайдемо пло) на кожній ділянці методом інтегрування функції часу у відпо-

відних межах.
Так як вид підінтегральної функції невідомий, представимо її у вигляді
суперпозиції рішень розкладання в ряд:
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де i- показник ступеня, t – функція часу,
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константи, значення обсягу реалізації продукції в певний момент часу.
Тоді площа фігури (S), що характеризує обсяг реалізованої продукції за
увесь життєвий цикл товару має вигляд:
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Тоді прибуток підприємства, що представлений сумою прибутків на
кожному етапі, має вигляд: S
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Задавши кількісні значення параметрів і прогнозуючі тривалість фаз
життєвого циклу товару отримаємо кінцевий результат у вартісному вигляді,
що є важливим для ухвалення рішення про випуск нової продукції.
Список літератури: 1. Чекалина Н.Г. Влияние конкурентоспособности продукции на
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управления конкурентоспособностью / Под ред. проф. С.Г.Светунькова. –
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де k 0 , k 1 , k 2 ,..., k n – коефіцієнти розкладання в ряд.
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Пропонується використання математичного апарату для розрахунку об’єму реалізованої продукції та прибутку на кожній стадії життєвого циклу товару та весь його
цикл. Такий розрахунок потрібен для ухваленні рішення про перехід підприємства на
випуск нового виду продукції.
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ФАЗИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТОВАРУ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ
ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
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Рассмотрены пути повышения эффективности использования трудовых ресурсов на
предприятии. Рассмотрены основные задачи анализа эффективности использования
трудовых ресурсов на предприятии. Приведены основные направления повышения
эффективности использования трудовых ресурсов в современных условиях на предприятии.

