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ціально-економічних систем; наукові передумови формування принципів стало-
го розвитку; світогляд, етика і сталий розвиток. 

До другого блоку "Соціально-економічні аспекти сталого розвитку" вхо-
дять теми: особливості формування стратегій місцевого сталого розвитку і місце-
вого плану дій з охорони довкілля; моделювання і прогнозування сценаріїв під 
час розроблення стратегій сталого розвитку і місцевих планів дій; моніторинг ре-
алізації екологічної політики та обґрунтування прийняття управлінських рішень з 
урахуванням концепції сталого розвитку; індикатори та індекси сталого розвитку, 
система глобальних вимірів сталого розвитку; покращення якості життя і змен-
шення соціально-економічних та екологічних ризиків за умови переходу до стало-
го розвитку; розвиток і ресурси; економічні, соціальні та моральні аспекти вироб-
ництва і споживання; екологічна політика та інституційні індикатори; принципи 
освіти для сталого розвитку та шляхи її впровадження в освітянські програми. 

Навчальною програмою цієї нормативної навчальної дисципліни підготов-
ки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" для всіх спеціальностей 
напряму 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування", розробленою робочою групою під керівництвом В.М. Бо-
голюбова (Національний університет біоресурсів і природокористування Укра-
їни), пропонується включити дещо інші змістові модулі у двох блоках. 

Блок 1 "Теоретичні засади сталого розвитку": 1) проблеми глобалізації і сталий 
розвиток, поняття системи і розвитку; 2) основні документи зі сталого роз-
витку; міжнародні та національні законодавчо-правові засади переходу сус-
пільства до сталого розвитку, концепції і стратегії сталого розвитку різних 
країн; 3) наукові передумови формування принципів сталого розвитку; 
принципи функціонування соціально-економічних систем; 4) особливості 
концепції освіти для сталого розвитку. 

Блок 2 "Соціально-економічні аспекти сталого розвитку": 1) покращення якос-
ті життя і зменшення соціально-економічних та екологічних ризиків за умо-
ви переходу до сталого розвитку; 2) розвиток і ресурси; 3) екологічна полі-
тика та інституційні показники сталого розвитку; 4) індикатори та індекси 
сталого розвитку, система глобальних вимірів сталого розвитку; 5) особли-
вості формування стратегій місцевого сталого розвитку і місцевого плану 
дій з охорони довкілля. 
Висновок. В Україні розроблено нормативну базу щодо підготовки фа-

хівців-екологів кваліфікаційного рівня "магістр" за напрямом підготовки "Еколо-
гія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування". 
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Сафранов Т.А., Губанова Е.Р., Шанина Т.П., Приходько В.Ю. Подго-
товка специалистов-экологов для устойчивого развития в высших учебных 
заведениях Украины 

Рассмотрена сущность экологического образования и воспитания с позиций кон-
цепции устойчивого развития, проведен анализ последних исследований и публикаций, 
подтверждающих необходимость экологизации образования на современном этапе раз-
вития цивилизации. Особое внимание уделено результатам анализа нормативной базы 
подготовки специалистов-экологов квалификационного уровня "магистр" на примере 
направления подготовки "Экология, охрана окружающей среды и сбалансированное 
природопользование", показана роль отдельных дисциплин в формировании экологичес-
ки ориентированного мышления и необходимых компетенций. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, компоненты образования, теоретико-мето-
дологические основы, компетенции. 

Safranov T.A., Gubanova O.R., Shanina T.P., Pryhodko V.Yu. Training En-
vironmentalists for Sustainable Development in Higher Educational Institutions 
of Ukraine 

The content of environmental education and breeding concerning the conception of sus-
tainable development is considered. The analysis of the latest researches and publications, con-
firming the necessity of education ecologyzation on the modern stage of civilization develop-
ment is conducted. Special attention is paid to the results of normative base analysis by prepa-
ration of specialists-environmentalists of educational-qualifying level "Master" on the example 
of training direction "Ecology, environment protection and balanced nature use". The role of 
separate disciplines in forming environmentally oriented thinking and necessary competencies 
is highlighted. 

Key words: sustainable development, education component, theoretical and methodologi-
cal foundations, competence. 
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ВПЛИВ МОТИВУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Наведено структурну декомпозицію складових ефективності діяльності під-
приємства у контексті діагностики його конкурентоспроможності. Представлено ключо-
ві бізнес-індикатори виробничо-технологічної ефективності функціонування суб'єкта 
господарювання. Окреслено взаємодію чинників, що впливають на рівень та динаміку 
продуктивності праці персоналу та виокремлено особливості матеріального стимулю-
вання, зокрема у процесі застосування форм і систем оплати праці. Розкрито місце та 
роль матеріального стимулювання праці персоналу у системі мотивації в контексті впли-
ву на виробничо-технологічну ефективність діяльності підприємства. 

Ключові слова: підприємство, конкурентоспроможність, виробничо-технологічна 
ефективність, продуктивність праці, мотивація, матеріальне стимулювання, оплата пра-
ці, персонал. 

Постановка проблеми. На сьогодні розвиток промислового під-
приємства забезпечується такими умовами: висока конкурентоспроможність та 
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інвестиційна привабливість. Невід'ємною структурною складовою конкурентос-
проможності суб'єкта господарювання є ефективність його функціонування, в 
основі якої лежить виробничо-технологічна ефективність. Виробничо-техноло-
гічну ефективність підприємства формують індикатори, які залежать від низки 
різноманітних факторів. Усе це зумовило актуальність дослідження, вибір теми 
та цільове спрямування наукової роботи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у досліджен-
ня та вирішення зазначеної проблеми зробили такі вчені-економісти: В. Гера-
симчук, Р. Горбенко, А. Жулавський, О. Мельник, А. Пасєка, Л. Піддубна, А. Ре-
венко, Л. Савенко, М. Семикіна, Ж. Семчук, М. Шкурко, О. Ястремська та ін. [1-
13]. Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. У наукових пра-
цях зазначених авторів розкрито різноманітні аспекти (сутність, складові, особ-
ливості) функціонування та розвитку промислових підприємств. Однак не дос-
татньо уваги відводиться мотивуванню персоналу як фактору впливу на вироб-
ничо-технологічну ефективність діяльності промислового підприємства. 

Мета дослідження. На підставі аналізування літературних джерел та ді-
ючої практики передбачено висвітлення таких завдань: навести структурну де-
композицію складових ефективності діяльності підприємства у контексті діаг-
ностики його конкурентоспроможності; представити ключові бізнес-індикатори 
виробничо-технологічної ефективності функціонування суб'єкта господарюван-
ня; розкрити місце та роль матеріального стимулювання праці персоналу у сис-
темі мотивації в контексті впливу на виробничо-технологічну ефективність ді-
яльності підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Комплексною метою діаг-
ностики діяльності (стану, тенденцій та перспектив розвитку) підприємств є ді-
агностика конкурентоспроможності суб'єкта господарювання [6, с. 11; 7; 8, с. 
139]. Структурну декомпозицію складових ефективності діяльності підпри-
ємства в контексті діагностики конкурентоспроможності підприємства представ-
лено на рис. 

 
Рис. Структурна декомпозиція складових ефективності діяльності підприємства  
в контексті діагностики його конкурентоспроможності ([7] на підставі [8, с. 233-

239]) 

Відповідно до цього, враховуючи сутнісно-аналітичні аспекти у працях 
[7; 8, с. 233-239] та власні дослідження на діючих промислових підприємствах 
Львівської обл., ключовими бізнес-індикаторами виробничо-технологічної ефек-
тивності функціонування суб'єкта господарювання (В) є такі [7]: 

 [ ]т1 2 3 4В В В В В= , (1) 

де: 1В  – фондовіддача; 2В  – матеріаловіддача; 3В  – продуктивність; 4В  – фондо-
озброєність. 

У контексті цього, як свідчить аналіз літературних джерел [1-10] (зокре-
ма, праць А. Загороднього, Г. Вознюка [9, с. 462] та О. Мельник [10, с. 357], ос-
новні результати проведеної наукової роботи [6, 7]), необхідно зазначити, що 
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продуктивність праці – відносний показник, що характеризує ефективність зат-
рат праці, результативність корисної діяльності персоналу у процесі виробниц-
тва і розраховується як співвідношення обсягу виробленої продукції за певний 
період часу до затраченого на виготовлення цієї продукції часу. 

Рівень та динаміка продуктивності праці персоналу визначаються взаємо-
дією таких чинників (факторів) [5]: 1) матеріально-технічних; 2) організаційних; 
3) економічних; 4) соціальних; 5) структурних тощо. 

До економічних чинників зростання продуктивності праці працівників 
належить матеріальне стимулювання праці у системі мотивації. Конкретні мате-
ріальні стимули формуються у процесі застосування форм і систем оплати праці 
(ФСОП) з урахуванням премій, надбавок, доплат. Можна виділити такі ФСОП 
[10, с. 135-136]: 

● відрядна (проста відрядна система, відрядно-преміальна система, відрядно-прог-
ресивна система, непряма відрядна система, акордна відрядна система, відрядна 
бригадна система); 

● почасова (проста почасова система, почасово-преміальна система, бригадна по-
часова система); 

● комбінована / почасово-відрядна; 
● комісійна (система лінійної комісійної винагороди, система прогресивної комі-
сійної винагороди, система регресивної комісійної винагороди, інші системи). 
Встановлено, що ефективне поєднання і застосування різних форм мате-

ріального стимулювання призведе до задоволення потреб персоналу, і відповід-
но – через формування у них активної та ефективної трудової поведінки до до-
сягнення підприємством основної мети – максимізації прибутку. 

Висновки. Проведені дослідження дають підстави стверджувати, що ви-
робничо-технологічна ефективність діяльності підприємства (як структурна 
складова його конкурентоспроможності) значною мірою залежить від матеріаль-
ного стимулювання праці персоналу в системі мотивації і регулюється вибором 
застосування форм і систем оплати праці. 

Перспективи подальших досліджень у цьому напрямку полягають у 
визначенні ролі та місця якості праці персоналу в контексті забезпечення ефек-
тивного розвитку підприємства. 
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Ярема В.И., Скрыньковский Р.Н. Влияние мотивации персонала на 
эффективность деятельности промышленного предприятия 

Приведена структурная декомпозиции составляющих эффективности деятельности 
предприятия в контексте диагностики его конкурентоспособности. Представлены клю-
чевые бизнес-индикаторы производственно-технологической эффективности функци-
онирования предприятия. Очерчено взаимодействие факторов, которые влияют на уро-
вень и динамику производительности труда персонала и выделены особенности матери-
ального стимулирования, в частности в процессе применения форм и систем оплаты тру-
да. Раскрыто место и роль материального стимулирования труда персонала в системе 
мотивации в контексте влияния на производственно-технологическую эффективность 
деятельности предприятия. 

Ключевые слова: предприятие, конкурентоспособность, производственно-техноло-
гическая эффективность, производительность труда, мотивация, материальное стимули-
рование, оплата труда, персонал. 

Yarema V.I., Skrynkovskyy R.M. Personnel Motivation as the Factor of Influ-
ence on Production Technological Efficiency of the Industrial Enterprise Activity 

The structural decomposition of efficiency constituents of enterprise activity is provided 
in the context of diagnostics of its competitiveness. Key business indicators of production 
technological efficiency of entity functioning are presented. Interaction of factors influencing 
the level and dynamics of the personnel performance productivity is outlined. Some features of 
financial stimulation, in particular in the process of application of forms and systems of pay-
ment, are selected. The place and role of financial stimulation of personnel performance is ex-
posed in the system of motivation in the context of influence on production technological effi-
ciency of enterprise activity. 

Key words: enterprise, competitiveness, production technological efficiency, producti-
vity, motivation, financial stimulation, payment, personnel. 
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РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 
ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 

Проаналізовано еволюцію організаційних систем управління підприємством при 
переході від постіндустріального до інформаційного суспільства. Виділено основні риси 
відмінностей організаційних систем управління підприємств, які ініціюють процеси ін-
форматизації. Обґрунтовано тезу про визначальну роль інформаційної інфраструктури у 
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реформуванні і розвитку організаційної системи управління підприємства, розкрито ас-
пекти взаємозв'язку основних етапів цього процесу. Визначено чинники, що впливають 
на ефективність інформаційної інфраструктури організаційної системи управління під-
приємств, а також напрями її удосконалення. 

Ключові слова: організаційна система управління підприємства, інформаційна ін-
фраструктура, інформаційне суспільство, інформація. 

Постановка проблеми. Одним із найважливіших завдань сучасного ета-
пу розвитку нового світосприйняття організаційних систем управління під-
приємством (ОСУП) в умовах інформаційного суспільства стало вивчення ши-
рокого спектра проблем їх функціонування, починаючи від визначення конкрет-
них форм інформаційно-комунікаційних взаємозв'язків управління у під-
приємстві до побудови глобальних концепцій взаємодії із зовнішнім середови-
щем. Це пояснюється тим, що нова інформаційна економіка ефективно змінює 
вигляд практично всіх економічних систем. Основою цих перетворень стає 
цільова інформаційна інфраструктура підприємства, яка в умовах інформаційно-
го суспільства ініціює зміни внутрішніх та зовнішніх взаємозв'язків організацій. 
Адже в основу розвитку ОСУП зараз покладаються механізми нагромадження 
інформації, її структурного організування і цільового використання. Беззапереч-
но, що в будь-якій організації цільова ОСУП є не чим іншим як випередженим 
відображенням дійсності, як вираження майбутньої потреби підприємства. Тому 
зрозуміло, що чим актуальніші знання в цій сфері, тим активніше та швидше від-
буваються процеси трансформації та реінжинірингу завдяки ефективному управ-
лінню розвитком ОСУП. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній економічній літе-
ратурі широко досліджують моделі і методи формування ОСУП, узагальнюють 
вітчизняний і зарубіжний досвід становлення і розвитку відповідних структур. 
Результати фундаментальних досліджень проблем розвитку сучасних ОСУП ві-
дображено в численних працях вітчизняних та зарубіжних учених-економістів, 
таких як Н.І. Гражевська [3], В.Л. Дикань [2], В.О. Мандибура, Р. Камрасс, 
М. Кастельс, Г.О. Пасічник [2], А.И. Пушкарь [7], Р. Сандретто. Д. Старк, 
К.Є. Ульянов, Ф. Фукуяма, О. Амоші, М. Прокопенка, Л.І. Федулова [8] та ін. Їх 
напрацювання потрібно розширювати у напрямі досліджень проблем розвитку 
ОСУП в умовах інформаційного суспільства. 

Постановка цілей. В умовах становлення інформаційного суспільства 
створення нових і адаптація діючих ОСУП залишається одним із головних зав-
дань перед підприємствами України. Здебільшого розвиток ОСУП визначається 
шляхом коректування траєкторії їх змін. В умовах посилення невизначеності го-
ловною метою у підприємства залишається збереження стабільності, гомеостазу, 
визначеної ієрархії цілей. Реалізація поставленої мети передбачає розв'язання та-
ких завдань теоретико-методологічного та прикладного характеру: 

● аналіз тенденцій розвитку сучасних ОСУП; 
● виявлення закономірностей перетворень сучасних ОСУП; 
● обґрунтування методів формування сприятливого середовища для розвитку 
ОСУП. 
Виклад основного матеріалу. Можна констатувати, що нові типи ОСУП 

почали інтенсивно формуватися під впливом ускладнення соціального та інфор-
маційного середовища виробництва, яке розпочалося у другій половині ХХ ст. за 


