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А Н О Т А Ц І Я 
на магістерську кваліфікаційну роботу на тему: 

«Формування стратегії виходу підприємства на нові ринки» 
 

Сулейманов Алісахіб Рахіб огли 
 

Актуальність теми складається в тому, що зважена і завбачлива політика 
держави збільшує роль і ефективність ринкових сил в економіці, сприяє розвитку 
конкуренції і таким шляхом створює нові можливості для розвитку бізнесу і 
підвищення якості життя народу. При цьому потрібно прагнути до більш значного 
введення ринкових механізмів у загальний процес економічного регулювання, для того 
щоб допомогти уряду досягти поставлених мет з найменшими витратами для 
споживачів і платників податків.  

Метою даної роботи є розгляд теоретичного аспекту стратегічного управління 
ресурсами бізнесу та проведення експрес-аналізу підприємства на основі фінансової 
звітності. Експрес-аналіз стану підприємства проводиться на основі фінансової 
звітності ВАТ «Одеський олійножировий комбінат». 

Виходячи з поставлених цілей, можна сформувати завдання: 
- розглянути теоретичні аспекти управління ресурсами бізнесу 
- проаналізувати майно підприємства і дати його характеристику; 
- аналіз джерел коштів підприємства; 
- оцінка ліквідності та фінансової стійкості; 
-  аналіз рентабельності та ділової активності; 
-  розробка фінансової стратегії, що дозволяє підвищити ефективність 

стратегічної діяльності ВАТ «ООЖК». 
Об'єктом дослідження роботи є ВАТ «ООЖК». 
Предметом дослідження є стратегічна діяльність ВАТ «Одеський 

Олійножировий комбінат». 
Практична значимість магістерської роботи полягає в тому, що розроблені 

шляхи вдосконалення можна практично використовувати для підвищення 
ефективності фінансової діяльності ВАТ «ООЖК». 

Теоретичною і методологічною основою магістерської роботи є теорія 
організації і менеджменту, системний підхід як нормативна методологія прийняття 
управлінських рішень; технологія системного управління,  матеріали періодичних 
видань, монографій, нормативно-правові акти, статті фахових збірників наукових 
робіт, матеріали сайтів Інтернет-мережі. 

Результати роботи рекомендовано використовувати в роботі підприємницьких 
структур. 

Магістерська кваліфікаційна робота містить: основна частина – 86 стор.; таблиць –
12; рисунків –6; літературних джерел –33. 
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S U M M A R Y 
Master's qualification work on the topic: 

"Formation of the company's strategy to enter new markets" 
 

Suleimanov Alisahib Rahib ogli 
 

The relevance of the topic is that a balanced and prudent policy of the state increases 
the role and efficiency of market forces in the economy, promotes competition and thus 
creates new opportunities for business development and improving the quality of life. At the 
same time, it is necessary to strive for a greater introduction of market mechanisms in the 
overall process of economic regulation in order to help the government achieve its goals with 
the lowest costs for consumers and taxpayers. 

The purpose of this work is to consider the theoretical aspect of strategic management 
of business resources and rapid analysis of the enterprise on the basis of financial statements. 
Express analysis of the state of the enterprise is carried out on the basis of the financial 
statements of OJSC "Odessa Oil and Fat Plant". 

Based on the goals, you can create a task: 
- consider the theoretical aspects of business resource management 
- analyze the property of the enterprise and give its characteristics; 
- analysis of sources of funds of the enterprise; 
- assessment of liquidity and financial stability; 
- analysis of profitability and business activity; 
- development of a financial strategy that allows to increase the effectiveness of the 

strategic activities of OJSC "OOZHK". 
The object of the study is JSC "OOZHK". 
The subject of the study is the strategic activity of OJSC "Odessa Oil and Fat Plant". 
The practical significance of the master's thesis is that the developed ways of 

improvement can be practically used to increase the efficiency of financial activities of JSC 
"OOZHK". 

The theoretical and methodological basis of the master's thesis is the theory of 
organization and management, a systematic approach as a normative methodology of 
managerial decision-making; system management technology, materials of periodicals, 
monographs, regulations, articles of professional collections of scientific works, materials of 
Internet sites. 

It is recommended to use the results of work in the work of business structures. 
Master's qualification work contains: the main part - 86 pages; tables -12; drawings - 6; 
literary sources -33. 

Keywords: strategy, strategic activity, business resources, etc. 
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ВСТУП 
 

На сьогоднішній день сфера розробки стратегій виходу компаній на міжнародні 

ринки активно вивчається та аналізується оскільки, в сучасних умовах активного 

розвитку процесів глобалізації у всьому світі, який супроводжуються 

інтернаціоналізацією бізнесу, вихід на міжнародні ринки є найдоцільнішим напрямком 

розвитку компанії. Враховуючи умови динамічного розвитку світового господарства 

та постійних змін кон΄юктури міжнародних ринків, немає єдиного алгоритму дій для 

досягнення вигідної конкурентної позиції, тому вивчення та постійний аналіз стратегій 

виходу на міжнародні ринки є необхідним. Фірма, що функціонує в тій або іншій 

галузі, на міжнародному ринку має конкурентну стратегію, сформульовану або 

стихійну. Ця стратегія може бути розроблена на плановій основі або виникнути 

стихійно в процесі діяльності різних функціональних підрозділів фірми. Вирішуючи 

власні завдання, кожен підрозділ неминуче застосовуватиме підходи, продиктовані 

його професійною специфікою і спонукальними мотивами тих, хто за них відповідає. 

Проте сума цих окремо узятих вузькоспеціалізованих підходів навряд чи представляє 

як найкращу стратегію. Та увага, яка сьогодні приділяється стратегічному плануванню 

у фірмах України і інших країн, будується на припущенні, що ретельне формулювання 

стратегії приносить значний економічний ефект хоч би через координацію політики 

(якщо не дій) підрозділів фірми і орієнтування її на досягнення деякої загальної 

сукупності цілей. 

Актуальність теми складається в тому, що зважена і завбачлива політика 

держави збільшує роль і ефективність ринкових сил в економіці, сприяє розвитку 

конкуренції і таким шляхом створює нові можливості для розвитку бізнесу і 

підвищення якості життя народу. При цьому потрібно прагнути до більш значного 

введення ринкових механізмів у загальний процес економічного регулювання, для того 

щоб допомогти уряду досягти поставлених мет з найменшими витратами для 

споживачів і платників податків.  

Послідовна інтеграція України в Європейське економічне Співтовариство 

відкриває великі можливості для просування української продукції на ринки Європи. 

Важливою умовою для зміцнення економічних зв'язків між Україною та 



 

 

Співтовариством є зближення існуючого та майбутнього законодавства України з 

законодавством Співтовариство. 

Приймаючи рішення про вкладення капіталу в ту чи іншу сферу, іноземний 

інвестор розглядає проблему конкурентних переваг об'єкта інвестування в комплексі. 

Для нього важливо, щоб висока конкурентоспроможність забезпечувалась на всіх 

етапах прийняття інвестиційних рішень, а безпосередньо об'єкт інвестування і сфера 

його діяльності мали конкурентні переваги. Тому на теоретичному рівні важливо 

оцінити конкурентоспроможність на всіх етапах прийняття інвестиційних рішень, від 

вибору країни-реципієнта до визначення конкретного інвестиційного проекту. 

Маркетинг на міжнародній арені є дуже складним, тому що охоплює не тільки 

збут, але й інші сфери діяльності підприємства, в тому числі виробництво, НДВКР, 

постачання, фінанси і т.п. крім того тут необхідне глибоке розуміння соціально-

економічних та національно-культурних умов, що склалися в країні, де підприємство 

наміряється здійснювати свою діяльність. Можуть мати місце різниця в каналах 

розповсюдження, методах транспортування та зберігання, законодавчому та 

юридичному забезпеченні, митних правилах.  

Всі ці особливості значно підвищують загальний комерційний ризик 

підприємницької діяльності на міжнародному ринку. Тому підприємству необхідно 

дуже ретельно обміркувати стратегію виходу на зовнішні ринки.  

Виробниче підприємство на зовнішньому ринку - це якісно нове явище для 

української економіки. Вихід на зовнішній ринок самостійних суб'єктів, що 

господарюють, повинний сприяти пристосуванню економіки до системи 

світогосподарчих відносин, до формування економіки відкритого типу. 

Зовнішньоекономічна діяльність фірми включає такі основні напрямки:  

- вихід на зовнішній ринок; 

- експортно-імпортні постачання товару, послуг і капіталу; 

- валютно-фінансові і кредитні операції; 

- створення й участь в діяльності спільних підприємств; 

- міжнародний маркетинг; 

- моніторинг національної економічної політики й економіки світогосподарчих 

зв'язків. 



 

 

Ринкова стратегія фірми передбачає зіставлення всіх альтернативних варіантів у 

сфері зовнішньоекономічної діяльності й обґрунтування ухвалення оптимального 

рішення. 

Прагнення дістати прибуток більший, ніж усередині країни, спонукує фірми 

виходити на міжнародний ринок. Незважаючи на присутність фактора невизначеності 

в новому середовищі (нові конкуренти, мінлива ринкова кон'юнктура, коливання 

валютних курсів, політична нестабільність і ін.), підприємство прагне нарощувати своя 

присутність на світовому ринку. 

Відчувши на собі недоліки перших, скоріше спонтанних і імпульсивних дій, 

підприємство починає застосовувати стратегічне планування. Успішне його 

використання дає можливість фірмі досягти ефективної підприємницької діяльності на 

зовнішньому ринку.  

Планування стратегії фірми покликано насамперед попередити несприятлива дія 

зовнішніх факторів. Найбільш важливою його функцією є прогнозування майбутнього. 

Визначаючи бажані і можливі орієнтири своєї майбутньої діяльності на світовому 

ринку, фірма зменшує можливість непередбаченої дії основних факторів, що діють на 

світовому ринку. 

Висока складність економічних явищ і процесів у світовому господарстві і 

зросла кількість елементів (за рахунок зовнішніх), що оточують підприємство, робить 

стратегічне планування обов'язковою умовою господарської діяльності. До того ж, 

потреба в зваженій політиці і передбаченні ходу зовнішньоекономічної діяльності 

фірми зростає зі збільшенням кількості ринків, де вона проводить свою комерційну 

діяльність. 

Таким чином, вироблення й оптимізація маркетингової стратегії фірми - це 

процес сканування світового ринку, визначення глобальних і локальних цілей 

зовнішньоекономічної діяльності, вибір кращих сегментів (ніш). Ця діяльність у 

більшій мері дозволить досягти обране цілей: приведення експортного потенціалу 

фірми у відповідність з цими цілями, вибір кращих партнерів по експортно-

імпортних операціях з метою запобігання неефективних міжнародних ринкових 

транзакцій. 



 

 

Ринкові перетворення в Україні стосуються не тільки внутрішньої, але і 

зовнішньої економічної діяльності країни. Передумовами ефективності міжнародного 

підприємництва є інтернаціоналізація світового господарства; відкритість 

національних економік; поглиблення міжнародного поділу праці; упровадження нових 

мультімедіа-технологій і інформатизації прийняття рішень у сфері міжнародної 

діяльності. 

Методичною і теоретичною основою для написання роботи послужили різні 

законодавчі акти і праці відомих вчених в області міжнародного маркетингу, 

менеджменту й аналізу господарської діяльності підприємства. 

Проблемами виходу підприємства на зовнішній ринок займаються такі відомі 

вчені, як Азоєв Г.Л., Багієв Г.Л., Тарасєвіч В.М., Голубков Є.П., Маджаро С., 

Новицький В.Є., Оборська С.В. і інш.  

Методи дослідження – теоретичні дослідження, метод логічної дедукції, аналіз 

економічних і соціальних досліджень і статистичних даних, творча інтуїція, 

кількісний і якісний аналіз. 

Практична значимість цієї роботи полягає в цьому, що вихід будь-якої фірми 

на зовнішній ринок інших країн не тільки збільшує дохід підприємства, але й 

посилює імідж України у міжнародному середовищі. 

Визначення стратегії - це не складання плану дій. Визначення стратегії - це 

прийняття рішення з приводу того, що робити з окремим бізнесом або продуктами, як і 

в якому напрямку, розвиватися організації. 

В даний час стратегічне управління є найважливішим чинником успішного 

виживання в ускладнюються ринкових умовах, але, тим не менш, постійно можна 

спостерігати в діях організацій відсутність стратегічність, що і призводить їх часто до 

поразки в конкурентній боротьбі. Стратегічне управління в кожен даний момент 

фіксує, що організація повинна робити в сьогоденні, щоб досягти поставлених цілей в 

майбутньому, виходячи при цьому з того, що оточення буде змінюватися, і умови 

життя організації будуть змінюватися теж. При стратегічному управлінні як би 

здійснюється погляд із майбутнього в сьогодення, визначаються і здійснюються дії 

організації в даний час, що забезпечують їй певне майбутнє, а не виробляється план чи 

опис того, що організація повинна буде робити в майбутньому. На противагу при 



 

 

нестратегічному управлінні складається план конкретних дій, як у справжньому, так і 

в майбутньому, апріорі який базується на тому, що чітко відомо кінцеве стан і що 

оточення фактично не змінюватиметься. 

Наша стратегія безпосередньо пов'язана з фінансовими ресурсами підприємства. 

Фінансові ресурси фірми мають значний вплив на вибір стратегії. Будь-які зміни 

в поведінці фірми, такі, наприклад, як вихід на нові ринки, розробка нового продукту і 

перехід у нову галузь, потребують великих фінансових витрат. Тому фірми, що мають 

великі фінансові ресурси або ж легкий доступ до них, при виборі стратегії поведінки 

знаходяться в набагато кращому становищі і мають для вибору набагато більшу 

кількість варіантів стратегії, ніж фірми із дуже обмеженими фінансовими 

можливостями. 

Тому стратегія заслуговує найсерйознішого уваги як інструмент управління, 

придатний не тільки для фірм, але і для широкого кола соціальних установ. Але треба 

усвідомлювати, що він жодним чином не доповнює природну поведінку людей, що 

працюють в організаціях, і відносяться вони до нього, як правило, без будь-якого 

ентузіазму. 

Метою даної роботи є розгляд теоретичного аспекту стратегічного управління 

ресурсами бізнесу та проведення експрес-аналізу підприємства на основі фінансової 

звітності. Експрес-аналіз стану підприємства проводиться на основі фінансової 

звітності ВАТ «Одеський олійножировий комбінат». 

Виходячи з поставлених цілей, можна сформувати завдання: 

- розглянути теоретичні аспекти управління ресурсами бізнесу 

- проаналізувати майно підприємства і дати його характеристику; 

- аналіз джерел коштів підприємства; 

- оцінка ліквідності та фінансової стійкості; 

-  аналіз рентабельності та ділової активності; 

-  розробка фінансової стратегії, що дозволяє підвищити ефективність 

стратегічної діяльності ВАТ «ООЖК». 

Об'єктом дослідження роботи є ВАТ «ООЖК». 

Предметом дослідження є стратегічна діяльність ВАТ «Одеський 

Олійножировий комбінат». 



 

 

Практична значимість магістерської роботи полягає в тому, що розроблені 

шляхи вдосконалення можна практично використовувати для підвищення 

ефективності фінансової діяльності ВАТ «ООЖК». 



 

 

ВИСНОВКИ 
 

Входження у світову економічну діяльність є досить важким і довгим процесом 

для кожної національної економіки і кожного підприємства зокрема. Те, що шлях 

національної замкнутості, ізоляції від системи міжнародного поділу праці – 

безперспективний, є доволі очевидним висновком і не потребує вагомих доказів. 

Важливою складовою частиною механізму управління фінансовою діяльністю 

підприємства є системи і методи її аналізу. Фінансовий аналіз являє собою процес 

дослідження фінансового стану та основних результатів фінансової діяльності 

підприємства з метою виявлення резервів підвищення його ринкової вартості та 

забезпечення ефективного розвитку. 

Управління фінансами підприємства включає в себе вирішення наступних 

основних завдань: 

• забезпечення підприємства необхідною кількістю фінансових ресурсів; 

• організація їх ефективного використання. Обов'язковими умовами вирішення 

цих завдань є: 

• по-перше, вміння оцінювати стан фінансів підприємства на заданий момент 

часу і розуміння причин і факторів, під впливом яких воно може змінитися, тобто 

необхідно вміти аналізувати фінансовий стан підприємства і ставити залами щодо його 

вдосконалення. 

• по-друге, необхідно вміти з безлічі альтернативних рішень, що диктуються 

інтересами підприємства і визнаних придатними для даних умов, відбирати найбільш 

прийнятні, тобто фінансове рішення по можливості має бути близьким до найкращого. 

Відзначимо, що все це можна зробити, маючи лише необхідною інформацією та 

знаннями, що дозволяють оцінювати можливі наслідки розглянутих варіантів. 

Фінансовий стан підприємства на даний момент часу є результатом, по-перше, що 

передував періоду існування підприємства і, по-друге, рішень, прийнятих за звітний 

період - рік, квартал, місяць. Його можна характеризувати сукупністю параметрів, що 

відображають потенціал підприємства і його використання. До них відносяться: 

• розміри активів, якими володіє підприємство, і їх відповідність обсягам 

виробництва і продажів; 



 

 

• забезпеченість підприємства власним капіталом і його залежність від 

позикових джерел фінансування; 

• рентабельність підприємства, його здатність генерувати прибуток, достатню 

для покриття витрат на підтримання свого потенціалу; 

• співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості, показники 

поточної ліквідності; 

• потік готівки, його утворення та використання та ін. 

Аналітичні процедури, що виконуються топ-менеджерами та фінансовими 

менеджерами, дуже різноманітні. Разом з тим в системі фінансового аналізу є один 

блок, знання процедур якого є обов'язковим практично для будь-якого економіста; цей 

блок - аналіз фінансового стану суб'єкта господарювання. Елементи даного блоку в тій 

чи іншій комбінації, так само як і результати аналізу, входять в число основних 

аргументів при прийнятті досить різноманітних управлінських рішень як щодо власне 

підприємства, так і інших суб'єктів господарювання, сегментів ринків, взаємин з 

бюджетом, кредитними установами та ін. 

Подібний аналіз виконується за даними публічної бухгалтерської звітності і тому 

досить добре структурований. Разом з тим нерідка ситуація, коли аналіз виконується 

безсистемно, наприклад, розраховуються якісь аналітичні коефіцієнти, які «аналітик» 

не в змозі проінтерпретувати і з якими не знає, що робити. Така звітність рідко 

призводить до позитивних результатів - потрібна певна система в проведенні аналізу. 

В даний час аналіз фінансового стану підприємства досить добре 

систематизований, а його процедури мають уніфікований характер і проводяться, по 

суті, за єдиною методикою практично у всіх країнах світу. Загальна ідея цього 

уніфікованого підходу до аналізу полягає в тому, що вміння працювати з 

бухгалтерською звітністю передбачає, по крайней мере, знання і розуміння: 

• місця, займаного бухгалтерською звітністю в системі інформаційного 

забезпечення управління діяльністю підприємства; 

• нормативних документів, що регулюють її складання і подання; 

• складу і змісту звітності; 

• методики її читання і аналізу. 



 

 

Складність оцінки фінансового стану підприємства обумовлена відсутністю 

єдиного показника, за яким можна було б судити про ступінь фінансового 

благополуччя, його достатності або недостатності. 

Фінансовий стан підприємства характеризується комплексом показників, які часто 

суперечать один одному, коли збільшення одного з них веде до небажаного зниження 

іншого. Стійкий фінансовий стан - це компроміс між різними показниками, при якому 

ліквідність, рентабельність, оборотність і фінансова стійкість знаходяться в розумних 

межах. 

Аналіз фінансового стану підприємства націлений, перш за все, на пошук цими 

межами, з'ясування того, наскільки далекі загрози фінансового неблагополуччя або 

навіть банкрутства (чи є воно нормальним, напруженим або критичним), які фінансові 

наслідки можуть виникнути в результаті тих чи інших господарських рішень, які 

труднощі можуть очікувати підприємство в найближчому майбутньому. Паралельно з 

цим дається оцінка того, наскільки ефективним було управління підприємством в 

минулому звітному періоді. 
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Одне із оcновних завдань cталого економічного зроcтання та забезпечення енергетичної безпеки пов’язано з необхідніcтю доcягнення виcокого, конкурентоcпроможного рівня ефективноcті викориcтання паливно-енергетичних реcурcів. При цьому, cаме недієва політика енергоефективноcті та енергозабезпечення, визначена Cтратегією національної безпеки України однією із оcновних загроз національній і енергетичній безпеці. Таким чином, завдання підвищення енергетичної ефективноcті та забезпечення енергозбереження є одним із оcновних напрямів державної політики національної безпеки в чаcтині забезпечення енергетичної безпеки країни. Безумовно, дане завдання торкаєтьcя як cамої енергетичної галузі (виробника та поcтачальника енергії) так і уcіх інших галузей економіки та наcелення країни (cпоживачів енергії), а враховуючи прийнятий в Україні cтратегічний курc на децентралізацію, дане завдання повинно cтати одним із оcновних пріоритетів забезпечення cталого регіонального економічного розвитку. 

Рейтинг регіонів України за енергоефективніcтю опалення та гарячого водопоcтачання (% від cереднього рівня країн ЄC) 
 
 
В цілому, наявний рівень ефективноcті опалення та гарячого водопоcтачання по Україні хоча і зріc за 2017 рік на 1,9 відcоткових пунктів у порівнянні з 2016 роком, але майже в два рази гірший (52,0 %) ніж в країнах ЄC. При цьому, зазначимо і значну різницю в рівнях ефективноcті за регіонами країни: від 83 % (Вінницька облаcть) до 37 % в м. Київ (більш низькі показники Донецької та Луганcької облаcтей залишаємо поза уваги, враховуючи воєнний cтан цих регіонів). Необхідно зупинитиcя ще на одному найважливішому питанні: наявноcті якіcних, cвоєчаcних, cпівcтавних та докладних даних для відображення відмінних характериcтик економічної діяльноcті регіонів та ефективноcті викориcтання наявних реcурcів (як паливно-енергетичних, так і фінанcових, інфраcтруктурних та оcобливо людcьких). На жаль, на cьогоднішній день, проблема формування надійної інформаційної бази даних щодо руху енергетичних потоків (від видобутку до cпоживання) є не в повній мірі вирішеною. 16 Як приклад, моніторинг cоціально-економічного розвитку регіонів України, який розробляє Мініcтерcтво економічного розвитку і торгівлі України16, міcтить і такий напрям оцінки розвитку регіонів як «відновлювана енергетика та енергоефективніcть», що, безумовно, є позитивним фактом. Для оцінки викориcтовуютьcя наcтупні показники:  
• чаcтка оcнащення багатоквартирних житлових будинків побутовими приладами обліку теплової енергії;  
• чаcтка cумарної потужноcті котелень на альтернативних видах палива;  
• чаcтка домогоcподарcтв, які уклали кредитні договори в рамках механізмів підтримки заходів з енергоефективноcті в житловому cекторі за рахунок коштів державного та міcцевих бюджетів;  
• чаcтка бюджетних уcтанов регіонів, з якими було укладено енергоcервіcні договори. При цьому зазначимо, що визначені показники характеризують напрями витрат коштів, пов’язаних з енергоcпоживанням, і не дають уявлення про ефективніcть їх викориcтання, в першу чергу, отриманий при цьому ефект, що, зайвий раз показує необхідніcть cтворення cучаcної інформаційної cиcтеми енергоефективноcті.  
В якоcті виcновку з питання cтворення cучаcної інформаційної бази енергоефективноcті наведемо cлова «для уcунення диcбаланcу енергетичних, фінанcових та інформаційних потоків в енергетичному cекторі та житлово-комунальному гоcподарcтві, та й в економіці держави в цілому, необхідний перехід до повноцінної cиcтеми моніторингу виробництва, поcтачання, транcпортування, cпоживання та оплати за паливно-енергетичні реcурcи комунальні поcлуги, закріпивши це питання на законодавчому рівні.  

Оcнащеніcть приладами обліку cпоживання теплової енергії будівель в регіонах України (% до загальної кількоcті будівель) 
Лише із заcтоcуванням cучаcних інформаційно-комунікаційних технологій можливо підвищити прозоріcть, доcтовірніcть та cпівcтавніcть обліку cпоживання та оплати за паливно-енергетичні реcурcи та комунальні поcлуги в режимі реального чаcу і на цій оcнові cформувати якіcні енергетичні баланcи на вcіх рівнях територіально- виробничої ієрархії державного управління в Україні». 
 

Методологія оцінки відповідноcті (доcтатноcті) генеруючих потужноcтей для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію та забезпечення необхідного резерву 
 

Одним із перших кроків на шляху cтворення такої cиcтеми є cтовідcоткова оcнащеніcть уcіх cпоживачів енергії приладами обліку. На риc. 6 наведені дані, щодо оcнащеноcті будинків приладами обліку теплової енергії за регіонами країни. 
Таким чином, завдання забезпечення виcокого та конкурентоcпроможного рівня енергоефективноcті, як країни в цілому так і її регіонів, торкаєтьcя широкого cпектру проблем cамої енергетичної галузі (виробника енергії) та інших галузей економіки та наcелення країни (cпоживачів енергії) і є, безумовно, доcтатньо cкладним та тривалим за чаcом. В той же чаc, без його вирішення говорити про cтале cоціально- економічне зроcтання не має cенcу. 
 Оцінка адекватноcті в виявлених моделях оптимізації проводитьcя на оcнові загальних підходів до формалізації процеcів розвитку і функціонування генеруючих потужноcтей ЄЕC України і відрізняєтьcя рівнем деталізації в моделюванні. Вимоги адекватноcті в цих моделях враховуютьcя шляхом моделювання охоплення графіків електричних навантажень для характерних днів - з макcимальними і мінімальними навантаженнями, робочими днями і днями паводків, опалювальних та неопалювальних cезонів з урахуванням можливоcті прогнозування. Попит на електроенергію, потреба в «гарячих» резервах і компенcація коливань потужноcті вітроенергетичних та cонячних електроcтанцій, яка погано прогнозуєтьcя, і викориcтання коефіцієнтів доcтупноcті генеруючих потужноcтей. Я визначаю їх потенційну здатніcть задовольнити електрику потрібно.  

Риcунок 1.2 – Алгоритм реалізації методології оцінки відповідноcті (доcтатноcті) генеруючих потужноcтей для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію та забезпечення необхідного резерву  
Ці чинники готовноcті враховують: технічні і технологічні обмеження;  планові поточні і капітальні ремонти обладнання;  реконcтрукційні роботи (модернізація);  обладнання, виявлене при аварійному ремонті, conservation конcервація обладнання,  необхідні холодні резерви генеруючих потужноcтей,  екологічні обмеження на можливіcть викориcтання генеруючих потужноcтей. 

- Моделювання покриття ГЕН для найбільш cкладних умов екcплуатації для генерації ЄЕC України - днів з макcимальними і мінімальними навантаженнями, робочих і вихідних днів повені, проводитьcя для умов ізольованої екcплуатації енергоcиcтема. При моделюванні покриття ГЕН забезпечуєтьcя автоматичне виконання вимоги N-1.  
- Оцінка адекватноcті при моделюванні покриття попиту на електроенергію забезпечуєтьcя шляхом внеcення до відповідного баланc попиту-пропозиції на електроенергію для кожного рівня змінних GEN, при порушенні цього баланcу виникають диcбаланcи через неможливіcть забезпечити його реалізацію в заданих межах для вcтановленої потужноcті генерації і прийнятих коефіцієнтів готовноcті. Ці змінні включені в критерій оптимізації зі значеннями «штрафу», тобто їх вибір для покриття баланcу попиту і пропозиції буде найгіршим з можливих рішень, і вони будуть приймати значення більше нуля тільки в разі недоcтатньої генеруючої потужноcті для покриття попит або з недоcтатньою маневреніcтю генерації, щоб компенcувати зміни. і коливання потужноcті вітряних і cонячних електроcтанцій. 

 Таким чином, баланcи попиту-пропозиції для n-cтупеня ГЕН для доби g, n=1÷N, g=1÷8, у t етапі розрахункового періоду, t=1÷T, у cпрощеному вигляді формалізуютьcя таким чином:  
                               ,                         (1.1) 

де: Y –потужніcть k типу технології генерації, яка викориcтовуєтьcя для покриття попиту на відповідній cтупені ГЕН і визначаєтьcя з урахуванням влаcних потреб на виробництво електроенергії та коефіцієнтів готовноcті, які визначають її «доcтупніcть» для викориcтання, k=1÷K, P – попит на електричну потужніcть i cпоживача, з урахуванням втрат а транcпортування та розподіл електричної енергії, i=1÷I, який необхідно забезпечити, HP та HM – змінні, які забезпечують можливіcть отримати рішення при порушенні баланcу, через неможливіcть забезпечити його виконання при заданих обмеженнях на вcтановлену потужніcть генерації та прийнятих коефіцієнтах готовноcті.  
  Попит на електроенергію визначаєтьcя як cума виробленої cпоживчої потужноcті на вcіх клаcах GEN характерних днів на їх триваліcть. У моделях формування узгоджених прогнозів розвитку економіки та енергетики визначення cтруктури виробничих потужноcтей РЕ в Україні, за певних припущень cценарію, базуєтьcя на: формуванні залишків виробництва-cпоживання товарів, товарів та поcлуг, з урахуванням їх необхідних імпортних та екcпортних можливоcтей; cтворення баланcу покриття GEN та графіків теплового навантаження (ПГ);  забезпечення збаланcованоcті попиту на домогоcподарcтва, управління державним cектором та викориcтання інвеcтиційних реcурcів із рівнем валового внутрішнього продукту (ВВП) та додатковими фінанcовими реcурcами, які викориcтовуютьcя для забезпечення виявлених потреб та інвеcтиційних потреб; з урахуванням екологічних вимог та обмежень, зокрема щодо викидів парникових газів,  з урахуванням вимог щодо розвитку відновлюваних джерел енергії (РЕЗ). Оcновними cценарними припущеннями, що викориcтовуютьcя при формуванні моделі для визначення узгоджених прогнозів розвитку економіки та енергетики, є: нормативна база регулювання економічної діяльноcті, розвитку та функціонування енергетики; можливі обcяги екcпорту товарів, товарів та поcлуг;  необхідні обcяги імпорту товарів, товарів та поcлуг;  техніко-економічні та екологічні показники іcнуючих та нових (реконcтруйованих)  виробництв продукції, товарів та поcлуг, їх типових ГЕН та ін.; необхідні інвеcтиції у cтворення (реконcтрукцію) виробництв продукції, товарів та поcлуг; обcяги попиту домогоcподарcтв з різним рівнем доходу у продуктах, товарах та поcлугах; обcяги попиту на cектор державного управління продуктами, товарами та поcлугами,  екологічні вимоги та обмеження,  плани розвитку генеруючої потужноcті компаній,  вимоги щодо впровадження РЕЗ, - формування цих припущень ґрунтуєтьcя на поcтійне збирання, моніторинг та аналітична обробка наcтупної інформації: правова база України та можливі напрямки її змін, зокрема, щодо питань, пов'язаних із розвитком економіки та енергетики країни; дані державної та відомчої cтатиcтичної звітноcті щодо розвитку економіки та енергетики в попередні роки; науково-аналітичні доповіді та матеріали, а також іншу інформацію, що cтоcуєтьcя геополітичної cитуації, cтану, проблем та перcпектив розвитку cвітової та національної економіки та енергетики; показники функціонування РЕ в Україні,  плани розвитку ЄЕП України та ін. - на підcтаві результатів моделювання, рівнів розвитку галузей економіки країни, рівнях імпорту та екcпорту продукції , товари та поcлуги, рівні прогнозування та режими cпоживання електроенергії, визначаєтьcя відповідна cтруктура виробничих потужноcтей та джерел теплопоcтачання для потреб економіки. країни, потреба у паливно-енергетичних реcурcах, викидах парникових газів та забруднювачах у виробництві електроенергії та тепла, зміни кількоcті домогоcподарcтв з різними доходами п-ням і т. д. за кожний виконаний прогноз варіант. На підcтаві аналізу результатів багатовимірного прогнозування економіки та енергетики країни розроблено припущення щодо cценарію для формування репрезентативних cценаріїв розвитку виробничих потужноcтей РЕ в Україні, які визначають найбільш імовірні та незначні майбутні умови для екcплуатації та розвитку ЄЕП України, а cаме: перcпективний попит на електроенергію та енергію, обмеження викидів парникових газів та можливіcть викориcтання різних видів первинних ПТ, розвиток джерел енергії на оcнові викориcтання ВДЕ. 

На підcтаві цієї інформації, викориcтовуючи модель оптимізації cтруктури виробничих потужноcтей, формуютьcя репрезентативні cценарії розвитку генерації та оцінюєтьcя адекватніcть (відповідніcть) запланованих заходів для її розвитку для надійного забезпечення потреб країни в електроенергії потужніcть та потужніcть, а також визначаєтьcя, чи неможливо виконати вимоги до адекватноcті. Тільки за їх рахунок вам потрібні додаткові рішення для генерування генерації. Ці cценарії відображають типові тенденції у транcформації генерації за певних припущень cценарію щодо розвитку економіки та енергетики країни. На підcтаві порівняльної оцінки типових cценаріїв розвитку виробничих потужноcтей енергоcиcтеми визначаєтьcя цільовий cценарій їх розвитку. У cвоєму розвитку оcновна увага приділяєтьcя мінімізації ризиків порушення вимог щодо забезпечення поcтачання електроенергії в найближчі 10 років та визначення заходів щодо розвитку виробництва РЕ в Україні, реалізація якої (або початок реалізації) повинні бути реалізовані протягом цього періоду. Через відcутніcть можливоcті правильної оцінки впливу впровадження cиcтем управління попитом на режими енергоcпоживання та значних ризиків, пов'язаних із впровадженням таких cиcтем у контекcті забезпечення вимог екcплуатаційної безпеки, методологія не враховує облік цього впливу на розвиток генерації, який буде враховуватиcя при додатковій інформації про ефективніcть таких cиcтем, їх реалізації тощо. При оцінці перcпективного ВВП невірною цифрою в $ млрд. КПП, який не може бути розрахований на майбутнє, але викориcтовуєтьcя в РЕЗ, викориcтовуєтьcя неправильно. Тому ВВП у цих одиницях визначавcя на оcнові зміни його обcягів у порівнянних цінах на окремих етапах періоду розрахунку, помноженого на ВВП, у мільярд доларів CША у 2015 році, предcтавлених у РЕЗ. 
 На оcнові цієї інформації, з викориcтанням моделі оптимізації cтруктури генеруючих потужноcтей, формуютьcя предcтавницькі cценарії розвитку генерації та оцінюєтьcя відповідніcть (доcтатніcть) запланованих заходів з її розвитку, для надійного забезпечення потреб країни в електричній енергії та потужноcті, а також визначаютьcя, при неможливоcті забезпечити вимоги адекватноcті лише за їх рахунок, необхідні додаткові рішення з розвитку генерації. Ці cценарії демонcтрують характерні напрями транcформації генерації при певних cценарних припущеннях щодо розвитку економіки та енергетики країни. На оcнові порівняльної оцінки предcтавницьких cценаріїв розвитку генеруючих потужноcтей енергоcиcтеми визначаєтьcя цільовий cценарій їх розвитку. При його розробці головна увага приділяєтьcя мінімізації ризиків щодо можливоcті порушення вимог безпеки поcтачання електроенергії у перcпективі найближчих 10 років та визначенню заходів з розвитку генерації ОЕC України, реалізацію яких (або початок реалізації) необхідно здійcнити в цей період. Через відcутніcть можливоcті коректної оцінки впливу впровадження cиcтем управління попитом на режими електроcпоживання та значні ризики при впровадженні таких cиcтем в контекcті забезпечення вимог операційної безпеки, методологія не враховує цей вплив на розвиток генерації, який буде враховуватиcь при появі додаткової інформації щодо ефективноcті таких cиcтем, оцінки ризиків їх впровадження тощо. При оцінці перcпективного ВВП викориcтано некоректний показник $ млрд. ПКC який неможливо розрахувати на перcпективу, але який викориcтано у НЕC. Тому ВВП у цих одиницях визначавcя на оcнові зміни його обcягів у cпівcтавних цінах у окремі етапи розрахункового періоду помноженого на ВВП у $ млрд. ПКC. 

 
Індикатори cтратегії енергоефективноcтi міcта Одеcи. 

Енергоефективніcть виcтупає критерієм якоcті функціонування економічної моделі мicта, злагодженої взаємодії між cуб'єктами гоcподарювання, які мають cприяти підвищенню рівня енергоефективноcті виробництва, оcкільки це безпоcередньо впливає на його рентабельніcть і, відповідно, їх прибутки.  
Держава зацікавлена у підвищенні ефективноcті викориcтання енергореcурcів національною економікою, оcкільки це дозволяє їй збільшити базу оподаткування та зменшити державні витрати (видатки на енергозабезпечення бюджетних уcтанов), поcилити cвій вплив на 

cвітових ринках та підвищити рівень енергетичної безпеки. 
 Для наcелення підвищення енергоефективноcті дозволяє збільшити рівень доходів і зменшити витрати на закупівлю енергетичних 

поcлуг.  
Для cуcпільcтва загалом — це шлях наближення до рівня cталого розвитку. 
Cтратегiя енергоефективноcті нацiлена на мicцеву полiтику, яка має бути cпрямована на cтворення умов гоcподарювання, які дозволять забезпечити поcтійно зроcтаючі cуcпільні потреби, зроcтання ВВП за мінімальних витрат енергореcурcів. 
 Результативніcть впровадження cтратегiї відображаєтьcя у доcягненні цільових значень cиcтеми показників «iндикаторiв» енергоефективноcті підприємcтва та мicта, зокрема : 
1. Показники енергоефективноcті є прямі, тобто такі, які безпоcередньо визначають ефективніcть викориcтання ПЕР: 
 питомі витрати ПЕР на одиницю продукції (поcлуг, робіт); 
 коефіцієнти кориcного викориcтання (ККВ) енергії;  
 ККД окремих агрегатів, технологічних процеcів; 
 енергоємніcть випуcку продукції;  
 енергоємніcть ВВП (ВДВ);  
 паливоємніcть; 
  електроенергоємніcть; 
 теплоенергоємніcть та ін. 
2. Непрямі (комбіновані), у яких ефективніcть викориcтання ПЕР прямо не відображаєтьcя, але значно залежить від рівня та cтруктури викориcтання ПЕР:  
 cередня ціна одиниці cпожитих ПЕР; 
 cередня ціна одиниці cпожитого органічного палива;  
 cередня вартіcть одиниці cпожитих ПЕР на одиницю продукції (поcлуг, робіт);  
 енергоємніcть оcновних виробничих фондів (ОВФ); 
 електроенергоємніcть ОВФ та ін. 
3. Вартіcні:  
 вартіcть cпожитих ПЕР на одиницю обcягу випуcку продукції; 
 вартіcть cпожитих ПЕР на одиницю обcягу ВВП;  
 вартіcть cпожитих ПЕР на одиницю обcягу ВДВ;  
 вартіcть cпожитого палива на одиницю обcягу випуcку;  
 вартіcть cпожитої електричної енергії на одиницю обcягу випуcку; вартіcть cпожитої теплової енергії на одиницю обcягу випуcку; 
 чаcтка витрат на ПЕР в обcязі проміжного cпоживання (випуcку); 
 чаcтка витрат на паливо в обcязі проміжного cпоживання (випуcку); 
 чаcтка витрат ПЕР у cобівартоcті продукції (поcлуг, робіт). 
4. Натуральні:  
 питомі витрати (прямі) палива на одиницю продукції, поcлуг, робіт; 
 питомі витрати (прямі) електроенергії продукції, поcлуг, робіт; 
 питомі витрати (прямі) теплової енергії продукції, поcлуг, робіт. 

Пріоритетними напрямками розвитку міcта визнані: 
Риc. 25. Дерево цілей та пріоритетів розвитку м. Одеcи [4] 
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Рейтинг регіонів України за енергоефективністю опалення та гарячого водопостачання (% від середнього рівня країн ЄС) 
 
 
В цілому, наявний рівень ефективності опалення та гарячого водопостачання по Україні хоча і зріс за 2017 рік на 1,9 відсоткових пунктів у порівнянні з 2016 роком, але майже в два рази гірший (52,0 %) ніж в країнах ЄС. При цьому, зазначимо і значну різницю в рівнях ефективності за регіонами країни: від 83 % (Вінницька область) до 37 % в м. Київ (більш низькі показники Донецької та Луганської областей залишаємо поза уваги, враховуючи воєнний стан цих регіонів). Необхідно зупинитися ще на одному найважливішому питанні: наявності якісних, своєчасних, співставних та докладних даних для відображення відмінних характеристик економічної діяльності регіонів та ефективності використання наявних ресурсів (як паливно-енергетичних, так і фінансових, інфраструктурних та особливо людських). На жаль, на сьогоднішній день, проблема формування надійної інформаційної бази даних щодо руху енергетичних потоків (від видобутку до споживання) є не в повній мірі вирішеною. 16 Як приклад, моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів України, який розробляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі України16, містить і такий напрям оцінки розвитку регіонів як «відновлювана енергетика та енергоефективність», що, безумовно, є позитивним фактом. Для оцінки використовуються наступні показники:  
• частка оснащення багатоквартирних житлових будинків побутовими приладами обліку теплової енергії;  
• частка сумарної потужності котелень на альтернативних видах палива;  
• частка домогосподарств, які уклали кредитні договори в рамках механізмів підтримки заходів з енергоефективності в житловому секторі за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;  
• частка бюджетних установ регіонів, з якими було укладено енергосервісні договори. При цьому зазначимо, що визначені показники характеризують напрями витрат коштів, пов’язаних з енергоспоживанням, і не дають уявлення про ефективність їх використання, в першу чергу, отриманий при цьому ефект, що, зайвий раз показує необхідність створення сучасної інформаційної системи енергоефективності.  
В якості висновку з питання створення сучасної інформаційної бази енергоефективності наведемо слова «для усунення дисбалансу енергетичних, фінансових та інформаційних потоків в енергетичному секторі та житлово-комунальному господарстві, та й в економіці держави в цілому, необхідний перехід до повноцінної системи моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси комунальні послуги, закріпивши це питання на законодавчому рівні.  

Оснащеність приладами обліку споживання теплової енергії будівель в регіонах України (% до загальної кількості будівель) 
Лише із застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій можливо підвищити прозорість, достовірність та співставність обліку споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси та комунальні послуги в режимі реального часу і на цій основі сформувати якісні енергетичні баланси на всіх рівнях територіально- виробничої ієрархії державного управління в Україні». 
 

Методологія оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію та забезпечення необхідного резерву 
 

Одним із перших кроків на шляху створення такої системи є стовідсоткова оснащеність усіх споживачів енергії приладами обліку. На рис. 6 наведені дані, щодо оснащеності будинків приладами обліку теплової енергії за регіонами країни. 
Таким чином, завдання забезпечення високого та конкурентоспроможного рівня енергоефективності, як країни в цілому так і її регіонів, торкається широкого спектру проблем самої енергетичної галузі (виробника енергії) та інших галузей економіки та населення країни (споживачів енергії) і є, безумовно, достатньо складним та тривалим за часом. В той же час, без його вирішення говорити про стале соціально- економічне зростання не має сенсу. 
 Оцінка адекватності в виявлених моделях оптимізації проводиться на основі загальних підходів до формалізації процесів розвитку і функціонування генеруючих потужностей ЄЕС України і відрізняється рівнем деталізації в моделюванні. Вимоги адекватності в цих моделях враховуються шляхом моделювання охоплення графіків електричних навантажень для характерних днів - з максимальними і мінімальними навантаженнями, робочими днями і днями паводків, опалювальних та неопалювальних сезонів з урахуванням можливості прогнозування. Попит на електроенергію, потреба в «гарячих» резервах і компенсація коливань потужності вітроенергетичних та сонячних електростанцій, яка погано прогнозується, і використання коефіцієнтів доступності генеруючих потужностей. Я визначаю їх потенційну здатність задовольнити електрику потрібно.  

Рисунок 1.2 – Алгоритм реалізації методології оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію та забезпечення необхідного резерву  
Ці чинники готовності враховують: технічні і технологічні обмеження;  планові поточні і капітальні ремонти обладнання;  реконструкційні роботи (модернізація);  обладнання, виявлене при аварійному ремонті, conservation консервація обладнання,  необхідні холодні резерви генеруючих потужностей,  екологічні обмеження на можливість використання генеруючих потужностей. 

- Моделювання покриття ГЕН для найбільш складних умов експлуатації для генерації ЄЕС України - днів з максимальними і мінімальними навантаженнями, робочих і вихідних днів повені, проводиться для умов ізольованої експлуатації енергосистема. При моделюванні покриття ГЕН забезпечується автоматичне виконання вимоги N-1.  
- Оцінка адекватності при моделюванні покриття попиту на електроенергію забезпечується шляхом внесення до відповідного баланс попиту-пропозиції на електроенергію для кожного рівня змінних GEN, при порушенні цього балансу виникають дисбаланси через неможливість забезпечити його реалізацію в заданих межах для встановленої потужності генерації і прийнятих коефіцієнтів готовності. Ці змінні включені в критерій оптимізації зі значеннями «штрафу», тобто їх вибір для покриття балансу попиту і пропозиції буде найгіршим з можливих рішень, і вони будуть приймати значення більше нуля тільки в разі недостатньої генеруючої потужності для покриття попит або з недостатньою маневреністю генерації, щоб компенсувати зміни. і коливання потужності вітряних і сонячних електростанцій. 

 Таким чином, баланси попиту-пропозиції для n-ступеня ГЕН для доби g, n=1÷N, g=1÷8, у t етапі розрахункового періоду, t=1÷T, у спрощеному вигляді формалізуються таким чином:  
                               ,                         (1.1) 

де: Y –потужність k типу технології генерації, яка використовується для покриття попиту на відповідній ступені ГЕН і визначається з урахуванням власних потреб на виробництво електроенергії та коефіцієнтів готовності, які визначають її «доступність» для використання, k=1÷K, P – попит на електричну потужність i споживача, з урахуванням втрат а транспортування та розподіл електричної енергії, i=1÷I, який необхідно забезпечити, HP та HM – змінні, які забезпечують можливість отримати рішення при порушенні балансу, через неможливість забезпечити його виконання при заданих обмеженнях на встановлену потужність генерації та прийнятих коефіцієнтах готовності.  
  Попит на електроенергію визначається як сума виробленої споживчої потужності на всіх класах GEN характерних днів на їх тривалість. У моделях формування узгоджених прогнозів розвитку економіки та енергетики визначення структури виробничих потужностей РЕ в Україні, за певних припущень сценарію, базується на: формуванні залишків виробництва-споживання товарів, товарів та послуг, з урахуванням їх необхідних імпортних та експортних можливостей; створення балансу покриття GEN та графіків теплового навантаження (ПГ);  забезпечення збалансованості попиту на домогосподарства, управління державним сектором та використання інвестиційних ресурсів із рівнем валового внутрішнього продукту (ВВП) та додатковими фінансовими ресурсами, які використовуються для забезпечення виявлених потреб та інвестиційних потреб; з урахуванням екологічних вимог та обмежень, зокрема щодо викидів парникових газів,  з урахуванням вимог щодо розвитку відновлюваних джерел енергії (РЕЗ). Основними сценарними припущеннями, що використовуються при формуванні моделі для визначення узгоджених прогнозів розвитку економіки та енергетики, є: нормативна база регулювання економічної діяльності, розвитку та функціонування енергетики; можливі обсяги експорту товарів, товарів та послуг;  необхідні обсяги імпорту товарів, товарів та послуг;  техніко-економічні та екологічні показники існуючих та нових (реконструйованих)  виробництв продукції, товарів та послуг, їх типових ГЕН та ін.; необхідні інвестиції у створення (реконструкцію) виробництв продукції, товарів та послуг; обсяги попиту домогосподарств з різним рівнем доходу у продуктах, товарах та послугах; обсяги попиту на сектор державного управління продуктами, товарами та послугами,  екологічні вимоги та обмеження,  плани розвитку генеруючої потужності компаній,  вимоги щодо впровадження РЕЗ, - формування цих припущень ґрунтується на постійне збирання, моніторинг та аналітична обробка наступної інформації: правова база України та можливі напрямки її змін, зокрема, щодо питань, пов'язаних із розвитком економіки та енергетики країни; дані державної та відомчої статистичної звітності щодо розвитку економіки та енергетики в попередні роки; науково-аналітичні доповіді та матеріали, а також іншу інформацію, що стосується геополітичної ситуації, стану, проблем та перспектив розвитку світової та національної економіки та енергетики; показники функціонування РЕ в Україні,  плани розвитку ЄЕП України та ін. - на підставі результатів моделювання, рівнів розвитку галузей економіки країни, рівнях імпорту та експорту продукції , товари та послуги, рівні прогнозування та режими споживання електроенергії, визначається відповідна структура виробничих потужностей та джерел теплопостачання для потреб економіки. країни, потреба у паливно-енергетичних ресурсах, викидах парникових газів та забруднювачах у виробництві електроенергії та тепла, зміни кількості домогосподарств з різними доходами п-ням і т. д. за кожний виконаний прогноз варіант. На підставі аналізу результатів багатовимірного прогнозування економіки та енергетики країни розроблено припущення щодо сценарію для формування репрезентативних сценаріїв розвитку виробничих потужностей РЕ в Україні, які визначають найбільш імовірні та незначні майбутні умови для експлуатації та розвитку ЄЕП України, а саме: перспективний попит на електроенергію та енергію, обмеження викидів парникових газів та можливість використання різних видів первинних ПТ, розвиток джерел енергії на основі використання ВДЕ. 

На підставі цієї інформації, використовуючи модель оптимізації структури виробничих потужностей, формуються репрезентативні сценарії розвитку генерації та оцінюється адекватність (відповідність) запланованих заходів для її розвитку для надійного забезпечення потреб країни в електроенергії потужність та потужність, а також визначається, чи неможливо виконати вимоги до адекватності. Тільки за їх рахунок вам потрібні додаткові рішення для генерування генерації. Ці сценарії відображають типові тенденції у трансформації генерації за певних припущень сценарію щодо розвитку економіки та енергетики країни. На підставі порівняльної оцінки типових сценаріїв розвитку виробничих потужностей енергосистеми визначається цільовий сценарій їх розвитку. У своєму розвитку основна увага приділяється мінімізації ризиків порушення вимог щодо забезпечення постачання електроенергії в найближчі 10 років та визначення заходів щодо розвитку виробництва РЕ в Україні, реалізація якої (або початок реалізації) повинні бути реалізовані протягом цього періоду. Через відсутність можливості правильної оцінки впливу впровадження систем управління попитом на режими енергоспоживання та значних ризиків, пов'язаних із впровадженням таких систем у контексті забезпечення вимог експлуатаційної безпеки, методологія не враховує облік цього впливу на розвиток генерації, який буде враховуватися при додатковій інформації про ефективність таких систем, їх реалізації тощо. При оцінці перспективного ВВП невірною цифрою в $ млрд. КПП, який не може бути розрахований на майбутнє, але використовується в РЕЗ, використовується неправильно. Тому ВВП у цих одиницях визначався на основі зміни його обсягів у порівнянних цінах на окремих етапах періоду розрахунку, помноженого на ВВП, у мільярд доларів США у 2015 році, представлених у РЕЗ. 
 На основі цієї інформації, з використанням моделі оптимізації структури генеруючих потужностей, формуються представницькі сценарії розвитку генерації та оцінюється відповідність (достатність) запланованих заходів з її розвитку, для надійного забезпечення потреб країни в електричній енергії та потужності, а також визначаються, при неможливості забезпечити вимоги адекватності лише за їх рахунок, необхідні додаткові рішення з розвитку генерації. Ці сценарії демонструють характерні напрями трансформації генерації при певних сценарних припущеннях щодо розвитку економіки та енергетики країни. На основі порівняльної оцінки представницьких сценаріїв розвитку генеруючих потужностей енергосистеми визначається цільовий сценарій їх розвитку. При його розробці головна увага приділяється мінімізації ризиків щодо можливості порушення вимог безпеки постачання електроенергії у перспективі найближчих 10 років та визначенню заходів з розвитку генерації ОЕС України, реалізацію яких (або початок реалізації) необхідно здійснити в цей період. Через відсутність можливості коректної оцінки впливу впровадження систем управління попитом на режими електроспоживання та значні ризики при впровадженні таких систем в контексті забезпечення вимог операційної безпеки, методологія не враховує цей вплив на розвиток генерації, який буде враховуватись при появі додаткової інформації щодо ефективності таких систем, оцінки ризиків їх впровадження тощо. При оцінці перспективного ВВП використано некоректний показник $ млрд. ПКС який неможливо розрахувати на перспективу, але який використано у НЕС. Тому ВВП у цих одиницях визначався на основі зміни його обсягів у співставних цінах у окремі етапи розрахункового періоду помноженого на ВВП у $ млрд. ПКС. 

 
Індикатори стратегії енергоефективностi міста Одеси. 

Енергоефективність виступає критерієм якості функціонування економічної моделі мiста, злагодженої взаємодії між суб'єктами господарювання, які мають сприяти підвищенню рівня енергоефективності виробництва, оскільки це безпосередньо впливає на його рентабельність і, відповідно, їх прибутки.  
Держава зацікавлена у підвищенні ефективності використання енергоресурсів національною економікою, оскільки це дозволяє їй збільшити базу оподаткування та зменшити державні витрати (видатки на енергозабезпечення бюджетних установ), посилити свій вплив на 

світових ринках та підвищити рівень енергетичної безпеки. 
 Для населення підвищення енергоефективності дозволяє збільшити рівень доходів і зменшити витрати на закупівлю енергетичних 

послуг.  
Для суспільства загалом — це шлях наближення до рівня сталого розвитку. 
Стратегiя енергоефективності нацiлена на мiсцеву полiтику, яка має бути спрямована на створення умов господарювання, які дозволять забезпечити постійно зростаючі суспільні потреби, зростання ВВП за мінімальних витрат енергоресурсів. 
 Результативність впровадження стратегiї відображається у досягненні цільових значень системи показників «iндикаторiв» енергоефективності підприємства та мiста, зокрема : 
1. Показники енергоефективності є прямі, тобто такі, які безпосередньо визначають ефективність використання ПЕР: 
 питомі витрати ПЕР на одиницю продукції (послуг, робіт); 
 коефіцієнти корисного використання (ККВ) енергії;  
 ККД окремих агрегатів, технологічних процесів; 
 енергоємність випуску продукції;  
 енергоємність ВВП (ВДВ);  
 паливоємність; 
  електроенергоємність; 
 теплоенергоємність та ін. 
2. Непрямі (комбіновані), у яких ефективність використання ПЕР прямо не відображається, але значно залежить від рівня та структури використання ПЕР:  
 середня ціна одиниці спожитих ПЕР; 
 середня ціна одиниці спожитого органічного палива;  
 середня вартість одиниці спожитих ПЕР на одиницю продукції (послуг, робіт);  
 енергоємність основних виробничих фондів (ОВФ); 
 електроенергоємність ОВФ та ін. 
3. Вартісні:  
 вартість спожитих ПЕР на одиницю обсягу випуску продукції; 
 вартість спожитих ПЕР на одиницю обсягу ВВП;  
 вартість спожитих ПЕР на одиницю обсягу ВДВ;  
 вартість спожитого палива на одиницю обсягу випуску;  
 вартість спожитої електричної енергії на одиницю обсягу випуску; вартість спожитої теплової енергії на одиницю обсягу випуску; 
 частка витрат на ПЕР в обсязі проміжного споживання (випуску); 
 частка витрат на паливо в обсязі проміжного споживання (випуску); 
 частка витрат ПЕР у собівартості продукції (послуг, робіт). 
4. Натуральні:  
 питомі витрати (прямі) палива на одиницю продукції, послуг, робіт; 
 питомі витрати (прямі) електроенергії продукції, послуг, робіт; 
 питомі витрати (прямі) теплової енергії продукції, послуг, робіт. 

Пріоритетними напрямками розвитку міста визнані: 
Рис. 25. Дерево цілей та пріоритетів розвитку м. Одеси [4] 

 
Перелiк використаних джерел  
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Генеральний план міста Одеси – 2015р.  
Рейтинг регіонів України за енергоефективністю опалення та гарячого водопостачання (% від середнього рівня країн ЄС) 

 
 
В цілому, наявний рівень ефективності опалення та гарячого водопостачання по Україні хоча і зріс за 2017 рік на 1,9 відсоткових пунктів у порівнянні з 2016 роком, але майже в два рази гірший (52,0 %) ніж в країнах ЄС. При цьому, зазначимо і значну різницю в рівнях ефективності за регіонами країни: від 83 % (Вінницька область) до 37 % в м. Київ (більш низькі показники Донецької та Луганської областей залишаємо поза уваги, враховуючи воєнний стан цих регіонів). Необхідно зупинитися ще на одному найважливішому питанні: наявності якісних, своєчасних, співставних та докладних даних для відображення відмінних характеристик економічної діяльності регіонів та ефективності використання наявних ресурсів (як паливно-енергетичних, так і фінансових, інфраструктурних та особливо людських). На жаль, на сьогоднішній день, проблема формування надійної інформаційної бази даних щодо руху енергетичних потоків (від видобутку до споживання) є не в повній мірі вирішеною. 16 Як приклад, моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів України, який розробляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі України16, містить і такий напрям оцінки розвитку регіонів як «відновлювана енергетика та енергоефективність», що, безумовно, є позитивним фактом. Для оцінки використовуються наступні показники:  
• частка оснащення багатоквартирних житлових будинків побутовими приладами обліку теплової енергії;  
• частка сумарної потужності котелень на альтернативних видах палива;  
• частка домогосподарств, які уклали кредитні договори в рамках механізмів підтримки заходів з енергоефективності в житловому секторі за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;  
• частка бюджетних установ регіонів, з якими було укладено енергосервісні договори. При цьому зазначимо, що визначені показники характеризують напрями витрат коштів, пов’язаних з енергоспоживанням, і не дають уявлення про ефективність їх використання, в першу чергу, отриманий при цьому ефект, що, зайвий раз показує необхідність створення сучасної інформаційної системи енергоефективності.  
В якості висновку з питання створення сучасної інформаційної бази енергоефективності наведемо слова «для усунення дисбалансу енергетичних, фінансових та інформаційних потоків в енергетичному секторі та житлово-комунальному господарстві, та й в економіці держави в цілому, необхідний перехід до повноцінної системи моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси комунальні послуги, закріпивши це питання на законодавчому рівні.  

Оснащеність приладами обліку споживання теплової енергії будівель в регіонах України (% до загальної кількості будівель) 
Лише із застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій можливо підвищити прозорість, достовірність та співставність обліку споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси та комунальні послуги в режимі реального часу і на цій основі сформувати якісні енергетичні баланси на всіх рівнях територіально- виробничої ієрархії державного управління в Україні». 
 

Методологія оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію та забезпечення необхідного резерву 
 

Одним із перших кроків на шляху створення такої системи є стовідсоткова оснащеність усіх споживачів енергії приладами обліку. На рис. 6 наведені дані, щодо оснащеності будинків приладами обліку теплової енергії за регіонами країни. 
Таким чином, завдання забезпечення високого та конкурентоспроможного рівня енергоефективності, як країни в цілому так і її регіонів, торкається широкого спектру проблем самої енергетичної галузі (виробника енергії) та інших галузей економіки та населення країни (споживачів енергії) і є, безумовно, достатньо складним та тривалим за часом. В той же час, без його вирішення говорити про стале соціально- економічне зростання не має сенсу. 
 Оцінка адекватності в виявлених моделях оптимізації проводиться на основі загальних підходів до формалізації процесів розвитку і функціонування генеруючих потужностей ЄЕС України і відрізняється рівнем деталізації в моделюванні. Вимоги адекватності в цих моделях враховуються шляхом моделювання охоплення графіків електричних навантажень для характерних днів - з максимальними і мінімальними навантаженнями, робочими днями і днями паводків, опалювальних та неопалювальних сезонів з урахуванням можливості прогнозування. Попит на електроенергію, потреба в «гарячих» резервах і компенсація коливань потужності вітроенергетичних та сонячних електростанцій, яка погано прогнозується, і використання коефіцієнтів доступності генеруючих потужностей. Я визначаю їх потенційну здатність задовольнити електрику потрібно.  

Рисунок 1.2 – Алгоритм реалізації методології оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію та забезпечення необхідного резерву  
Ці чинники готовності враховують: технічні і технологічні обмеження;  планові поточні і капітальні ремонти обладнання;  реконструкційні роботи (модернізація);  обладнання, виявлене при аварійному ремонті, conservation консервація обладнання,  необхідні холодні резерви генеруючих потужностей,  екологічні обмеження на можливість використання генеруючих потужностей. 

- Моделювання покриття ГЕН для найбільш складних умов експлуатації для генерації ЄЕС України - днів з максимальними і мінімальними навантаженнями, робочих і вихідних днів повені, проводиться для умов ізольованої експлуатації енергосистема. При моделюванні покриття ГЕН забезпечується автоматичне виконання вимоги N-1.  
- Оцінка адекватності при моделюванні покриття попиту на електроенергію забезпечується шляхом внесення до відповідного баланс попиту-пропозиції на електроенергію для кожного рівня змінних GEN, при порушенні цього балансу виникають дисбаланси через неможливість забезпечити його реалізацію в заданих межах для встановленої потужності генерації і прийнятих коефіцієнтів готовності. Ці змінні включені в критерій оптимізації зі значеннями «штрафу», тобто їх вибір для покриття балансу попиту і пропозиції буде найгіршим з можливих рішень, і вони будуть приймати значення більше нуля тільки в разі недостатньої генеруючої потужності для покриття попит або з недостатньою маневреністю генерації, щоб компенсувати зміни. і коливання потужності вітряних і сонячних електростанцій. 

 Таким чином, баланси попиту-пропозиції для n-ступеня ГЕН для доби g, n=1÷N, g=1÷8, у t етапі розрахункового періоду, t=1÷T, у спрощеному вигляді формалізуються таким чином:  
                               ,                         (1.1) 

де: Y –потужність k типу технології генерації, яка використовується для покриття попиту на відповідній ступені ГЕН і визначається з урахуванням власних потреб на виробництво електроенергії та коефіцієнтів готовності, які визначають її «доступність» для використання, k=1÷K, P – попит на електричну потужність i споживача, з урахуванням втрат а транспортування та розподіл електричної енергії, i=1÷I, який необхідно забезпечити, HP та HM – змінні, які забезпечують можливість отримати рішення при порушенні балансу, через неможливість забезпечити його виконання при заданих обмеженнях на встановлену потужність генерації та прийнятих коефіцієнтах готовності.  
  Попит на електроенергію визначається як сума виробленої споживчої потужності на всіх класах GEN характерних днів на їх тривалість. У моделях формування узгоджених прогнозів розвитку економіки та енергетики визначення структури виробничих потужностей РЕ в Україні, за певних припущень сценарію, базується на: формуванні залишків виробництва-споживання товарів, товарів та послуг, з урахуванням їх необхідних імпортних та експортних можливостей; створення балансу покриття GEN та графіків теплового навантаження (ПГ);  забезпечення збалансованості попиту на домогосподарства, управління державним сектором та використання інвестиційних ресурсів із рівнем валового внутрішнього продукту (ВВП) та додатковими фінансовими ресурсами, які використовуються для забезпечення виявлених потреб та інвестиційних потреб; з урахуванням екологічних вимог та обмежень, зокрема щодо викидів парникових газів,  з урахуванням вимог щодо розвитку відновлюваних джерел енергії (РЕЗ). Основними сценарними припущеннями, що використовуються при формуванні моделі для визначення узгоджених прогнозів розвитку економіки та енергетики, є: нормативна база регулювання економічної діяльності, розвитку та функціонування енергетики; можливі обсяги експорту товарів, товарів та послуг;  необхідні обсяги імпорту товарів, товарів та послуг;  техніко-економічні та екологічні показники існуючих та нових (реконструйованих)  виробництв продукції, товарів та послуг, їх типових ГЕН та ін.; необхідні інвестиції у створення (реконструкцію) виробництв продукції, товарів та послуг; обсяги попиту домогосподарств з різним рівнем доходу у продуктах, товарах та послугах; обсяги попиту на сектор державного управління продуктами, товарами та послугами,  екологічні вимоги та обмеження,  плани розвитку генеруючої потужності компаній,  вимоги щодо впровадження РЕЗ, - формування цих припущень ґрунтується на постійне збирання, моніторинг та аналітична обробка наступної інформації: правова база України та можливі напрямки її змін, зокрема, щодо питань, пов'язаних із розвитком економіки та енергетики країни; дані державної та відомчої статистичної звітності щодо розвитку економіки та енергетики в попередні роки; науково-аналітичні доповіді та матеріали, а також іншу інформацію, що стосується геополітичної ситуації, стану, проблем та перспектив розвитку світової та національної економіки та енергетики; показники функціонування РЕ в Україні,  плани розвитку ЄЕП України та ін. - на підставі результатів моделювання, рівнів розвитку галузей економіки країни, рівнях імпорту та експорту продукції , товари та послуги, рівні прогнозування та режими споживання електроенергії, визначається відповідна структура виробничих потужностей та джерел теплопостачання для потреб економіки. країни, потреба у паливно-енергетичних ресурсах, викидах парникових газів та забруднювачах у виробництві електроенергії та тепла, зміни кількості домогосподарств з різними доходами п-ням і т. д. за кожний виконаний прогноз варіант. На підставі аналізу результатів багатовимірного прогнозування економіки та енергетики країни розроблено припущення щодо сценарію для формування репрезентативних сценаріїв розвитку виробничих потужностей РЕ в Україні, які визначають найбільш імовірні та незначні майбутні умови для експлуатації та розвитку ЄЕП України, а саме: перспективний попит на електроенергію та енергію, обмеження викидів парникових газів та можливість використання різних видів первинних ПТ, розвиток джерел енергії на основі використання ВДЕ. 

На підставі цієї інформації, використовуючи модель оптимізації структури виробничих потужностей, формуються репрезентативні сценарії розвитку генерації та оцінюється адекватність (відповідність) запланованих заходів для її розвитку для надійного забезпечення потреб країни в електроенергії потужність та потужність, а також визначається, чи неможливо виконати вимоги до адекватності. Тільки за їх рахунок вам потрібні додаткові рішення для генерування генерації. Ці сценарії відображають типові тенденції у трансформації генерації за певних припущень сценарію щодо розвитку економіки та енергетики країни. На підставі порівняльної оцінки типових сценаріїв розвитку виробничих потужностей енергосистеми визначається цільовий сценарій їх розвитку. У своєму розвитку основна увага приділяється мінімізації ризиків порушення вимог щодо забезпечення постачання електроенергії в найближчі 10 років та визначення заходів щодо розвитку виробництва РЕ в Україні, реалізація якої (або початок реалізації) повинні бути реалізовані протягом цього періоду. Через відсутність можливості правильної оцінки впливу впровадження систем управління попитом на режими енергоспоживання та значних ризиків, пов'язаних із впровадженням таких систем у контексті забезпечення вимог експлуатаційної безпеки, методологія не враховує облік цього впливу на розвиток генерації, який буде враховуватися при додатковій інформації про ефективність таких систем, їх реалізації тощо. При оцінці перспективного ВВП невірною цифрою в $ млрд. КПП, який не може бути розрахований на майбутнє, але використовується в РЕЗ, використовується неправильно. Тому ВВП у цих одиницях визначався на основі зміни його обсягів у порівнянних цінах на окремих етапах періоду розрахунку, помноженого на ВВП, у мільярд доларів США у 2015 році, представлених у РЕЗ. 
 На основі цієї інформації, з використанням моделі оптимізації структури генеруючих потужностей, формуються представницькі сценарії розвитку генерації та оцінюється відповідність (достатність) запланованих заходів з її розвитку, для надійного забезпечення потреб країни в електричній енергії та потужності, а також визначаються, при неможливості забезпечити вимоги адекватності лише за їх рахунок, необхідні додаткові рішення з розвитку генерації. Ці сценарії демонструють характерні напрями трансформації генерації при певних сценарних припущеннях щодо розвитку економіки та енергетики країни. На основі порівняльної оцінки представницьких сценаріїв розвитку генеруючих потужностей енергосистеми визначається цільовий сценарій їх розвитку. При його розробці головна увага приділяється мінімізації ризиків щодо можливості порушення вимог безпеки постачання електроенергії у перспективі найближчих 10 років та визначенню заходів з розвитку генерації ОЕС України, реалізацію яких (або початок реалізації) необхідно здійснити в цей період. Через відсутність можливості коректної оцінки впливу впровадження систем управління попитом на режими електроспоживання та значні ризики при впровадженні таких систем в контексті забезпечення вимог операційної безпеки, методологія не враховує цей вплив на розвиток генерації, який буде враховуватись при появі додаткової інформації щодо ефективності таких систем, оцінки ризиків їх впровадження тощо. При оцінці перспективного ВВП використано некоректний показник $ млрд. ПКС який неможливо розрахувати на перспективу, але який використано у НЕС. Тому ВВП у цих одиницях визначався на основі зміни його обсягів у співставних цінах у окремі етапи розрахункового періоду помноженого на ВВП у $ млрд. ПКС. 

 
Індикатори стратегії енергоефективностi міста Одеси. 

Енергоефективність виступає критерієм якості функціонування економічної моделі мiста, злагодженої взаємодії між суб'єктами господарювання, які мають сприяти підвищенню рівня енергоефективності виробництва, оскільки це безпосередньо впливає на його рентабельність і, відповідно, їх прибутки.  
Держава зацікавлена у підвищенні ефективності використання енергоресурсів національною економікою, оскільки це дозволяє їй збільшити базу оподаткування та зменшити державні витрати (видатки на енергозабезпечення бюджетних установ), посилити свій вплив на 

світових ринках та підвищити рівень енергетичної безпеки. 
 Для населення підвищення енергоефективності дозволяє збільшити рівень доходів і зменшити витрати на закупівлю енергетичних 

послуг.  
Для суспільства загалом — це шлях наближення до рівня сталого розвитку. 
Стратегiя енергоефективності нацiлена на мiсцеву полiтику, яка має бути спрямована на створення умов господарювання, які дозволять забезпечити постійно зростаючі суспільні потреби, зростання ВВП за мінімальних витрат енергоресурсів. 
 Результативність впровадження стратегiї відображається у досягненні цільових значень системи показників «iндикаторiв» енергоефективності підприємства та мiста, зокрема : 
1. Показники енергоефективності є прямі, тобто такі, які безпосередньо визначають ефективність використання ПЕР: 
 питомі витрати ПЕР на одиницю продукції (послуг, робіт); 
 коефіцієнти корисного використання (ККВ) енергії;  
 ККД окремих агрегатів, технологічних процесів; 
 енергоємність випуску продукції;  
 енергоємність ВВП (ВДВ);  
 паливоємність; 
  електроенергоємність; 
 теплоенергоємність та ін. 
2. Непрямі (комбіновані), у яких ефективність використання ПЕР прямо не відображається, але значно залежить від рівня та структури використання ПЕР:  
 середня ціна одиниці спожитих ПЕР; 
 середня ціна одиниці спожитого органічного палива;  
 середня вартість одиниці спожитих ПЕР на одиницю продукції (послуг, робіт);  
 енергоємність основних виробничих фондів (ОВФ); 
 електроенергоємність ОВФ та ін. 
3. Вартісні:  
 вартість спожитих ПЕР на одиницю обсягу випуску продукції; 
 вартість спожитих ПЕР на одиницю обсягу ВВП;  
 вартість спожитих ПЕР на одиницю обсягу ВДВ;  
 вартість спожитого палива на одиницю обсягу випуску;  
 вартість спожитої електричної енергії на одиницю обсягу випуску; вартість спожитої теплової енергії на одиницю обсягу випуску; 
 частка витрат на ПЕР в обсязі проміжного споживання (випуску); 
 частка витрат на паливо в обсязі проміжного споживання (випуску); 
 частка витрат ПЕР у собівартості продукції (послуг, робіт). 
4. Натуральні:  
 питомі витрати (прямі) палива на одиницю продукції, послуг, робіт; 
 питомі витрати (прямі) електроенергії продукції, послуг, робіт; 
 питомі витрати (прямі) теплової енергії продукції, послуг, робіт. 

Пріоритетними напрямками розвитку міста визнані: 
Рис. 25. Дерево цілей та пріоритетів розвитку м. Одеси [4] 

 
Перелiк використаних джерел  
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Аналізуючи світовий досвід сьогодні лише кілька ділових організацій можуть стверджувати, що вони не зазнають впливу глобалізації та тиску на конкурентоспроможність. Ця тенденція, безсумнівно, призвела до того, що управління людськими ресурсами займає нове стратегічне значення. Проте існує певна думка, що ініціативи, спрямовані на стратегічне управління людськими ресурсами, походять від керівників. Як стверджується багатьма авторами-вченими, менеджмент персоналу був і продовжує "падати".  Основна увага приділяється концепції, яка розглядає важливий етап у розвитку управління персоналом, і який готовий вирішити деякі дилеми у цій галузі, прагнучи інтегрувати функціональні практики людських ресурсів управління стратегічним процесом організації. Стратегічне управління людськими ресурсами дає чудову можливість поглибити розуміння управління людськими ресурсами. 
Соціальні стилі - це основні закономірності поведінки людей, які виявляються при спілкуванні або взаємодії з іншими. Конфліктні соціальні стилі в рамках відділу можуть перешкоджати загальним цілям організації. Навчаючись як ідентифікувати та управляти соціальними стилями людей, менеджери можуть сприяти відкритому спілкуванню, сприяти зменшенню непродуктивної взаємодії та вдосконалювати робочі відносини, а отже продуктивність.  
Механізм розвитку людського потенціалу в межах людських ресурсів управління сучасною організацією  передбачає обґрунтування переходу до нового гуманістичного підходу до управління людськими ресурсами. Впровадження цього механізму дозволить створити умови для розвитку людського капіталу в сучасних умовах організації держави і підвищення  соціальної відповідальності.1. Робота з персоналом – найважливіший елемент управлінської діяльності 
1.1. Сутність та завдання управлінської діяльності 
Провідні види діяльності в управлінні  це: мотивація, делегування, контроль, організація, планування, оцінка ефективності, розвиток та навчання працівників. 
Роль менеджера в організації - це мотивація, спрямованість та контроль за діяльністю працівників для досягнення цілей бізнесу незалежно від розміру. Менеджери також можуть намагатися покращити продуктивність працівників та процеси, щоб постійно просувати організацію. Завдяки постійним вдосконаленням та оцінці, менеджери можуть керувати бізнесом у майбутньому. 
Делегування робочих завдань - це управлінська діяльність, яка відбувається на всіх рівнях організації. Керівники вищого рівня керують діяльністю керівників та менеджерів середньої ланки, які делегують завдання працівникам неприбуткових відділень. Керівництво також визначає рівень персоналу для виконання завдань. Наприклад, виробничий менеджер встановлює кількість працівників, необхідних для досягнення виробничих цілей, підтримує обладнання та забезпечує якість. 
Керівництво повинно оцінювати продуктивність працівників та надавати конструктивні відгуки. Щорічна оцінка ефективності - це можливість для менеджерів сісти з працівниками та обговорювати результати роботи співробітника протягом року. Управління зворотним зв'язком може допомогти працівнику визначити його слабкі та сильні сторони. Менеджери також працюють з працівником, щоб встановити цілі на рік. 
Менеджмент бере участь у стратегічному плануванні, щоб встановити курс для організації у всіх сферах компанії. Стратегічне планування визначає цілі компанії та встановлює детальний план досягнення цих цілей. Менеджери вищого рівня можуть встановити загальну мету для організації, а менеджери нижчого рівня розробляють план для досягнення цілей у власному відділі. Наприклад, верхнє керівництво може встановити мету збільшити продажі клієнтів на 10 відсотків, тоді як менеджер з продажу розробляє рекламні акції та планує досягти збільшення у відділі продажів. 
Розвиток працівників - це діяльність, спрямована на мотивацію працівників та підвищення кваліфікації та талантів працівників організації. Наприклад, програма допомоги працівникам освіти може надати компанії освічену робочу силу, а працівники досягають своїх особистих цілей. 
Керівництво розробляє програми працівників, нагороди та програми для створення мотиваційного середовища для працівників. Бонуси, вихідні дні, корпоративні партії, гнучкі графіки та підвищення зарплат - це приклади застосування мотиваційних методів в організації. Менеджери можуть мотивувати працівників, надаючи похвалу та відгуки [2, 121-130]. 
У конкурентному бізнес-середовищі важливе значення має мотивація та збереження кращих талантів компанії. Це означає, що працівники, особливо топ-працівники, не тільки задоволені своїм робочим місцем, але й мотивовані залишитися у компанії. Компанії, які розуміють цінність сильного морального духу на робочому місці, будуть використовувати ряд стратегій для заохочення лояльності, ентузіазму, мотивації та, в кінцевому підсумку, збереження. 
У бізнес-середовищах, від корпоративних до виробничих, адміністративний персонал може бути ключовим елементом функціональності компанії. На адміністративний персонал часто покладають обов'язки з "передньою частиною" компанії, такі як привітання клієнтів, відповіді на телефони, фільтрацію пошти та підтримку листування. Як і в будь-якому відділенні у малих підприємствах, встановлення мети в адміністративному відділенні є важливим з різних причин. 
Для досягнення загальними цілями компанії малого бізнесу важливо, щоб у більшості бізнес-відділів, включаючи адміністративний поділ, були чітко визначені цілі, встановлені керівниками середнього або вищого рівня. Ці цілі допоможуть зберегти кожного адміністратора, а також загальну адміністративну команду, на шляху до досягнення індивідуальних та загальнофірмових цілей. Цілі також важливі, оскільки вони можуть стимулювати співробітників до дії та підвищити ефективність у межах адміністративного поділу. 
Типи цілей, встановлені для адміністративного персоналу, можуть відрізнятися залежно від кожної адміністративної ролі. Наприклад, цілі для адміністратора можуть включати розповсюдження та підготовку всіх вхідних і вихідних повідомлень у встановлені терміни, включаючи реєстрацію пакунків з операторами зв'язку та повідомлення одержувачів усіх вхідних пакетів. Інші цілі для адміністративного персоналу можуть включати підтримку файлів, обробку документів, нагляд за функціями підтримки, планування поїздок для керівників вищого рівня та підтримку конкретних баз даних [11, 134-139]. 
Цілі є ключовими, коли мова йде про мотивацію працівників до дії. Без чітко визначених цілей, які адміністративний персонал може з нетерпінням чекати щоквартально або щорічно, співробітники можуть відчувати себе загубленими або заплутаними щодо того, що від них очікується. Розуміння цільових очікувань може вплинути на мотивацію працівників робити роботу належним чином. Що сказано, погано сплановані цілі або цілі, які є надто невизначеними, можуть демотивувати адміністративний персонал. Керівникові треба ясно поінформувати, які цілі очікуються від адміністративного персоналу, і пояснити, як ці цілі вписуються в місію та цілі компанії. 
Щоб забезпечити правильність виконання адміністративних цілей, необхідно оцінити, як часто і наскільки вони досягаються. Наприклад, співробітники можуть досягти цілей у встановлені терміни, але результати можуть не відповідати "гарній роботі". З іншого боку,  адміністративний персонал може пропустити термін і зайняти більше часу для досягнення цілей, але в кінцевому підсумку може бездоганно виконувати завдання. У будь-якому з цих випадків керівнику може знадобитися оцінити, чи були зроблені цілі були реалістичними та досяжними. Цей процес дозволить встановити більш практичні цілі. 
Для встановлення цілей для виконавчого помічника треба своєчасно враховувати: 
1) опис роботи та діючи стандарти; 
2) налаштування та оцінювання показників; 
3) звернення  виконавчих асистентів; 
4) встановіть цілі та план дій [13]. 
Хороший виконавчий помічник коштує витрачених на нього коштів, які роботодавець витрачає на заробітну плату та пільги. Бідний виконавчий помічник - це не лише тягар на фонд заробітної плати, але також він стає джерелом стресу для виконавчої влади, яка потребує когось, щоб допомогти організувати щоденну діяльність та бути зв'язком між клієнтами та іншим персоналом. Визначення цілей для виконавчого помічника допомагає виконавцеві визначити, чи робота виконана належним чином, а також визначає сфери для покращення. Треба також постійно тримати цілі об'єктивними та вимірними. 
Посадова інструкція встановлює стандарт для всіх цілей виконавчого асистента. Це включає в себе всі вимоги до того, щоб бути пунктуальним, щоб одночасно маніпулювати різними завданнями. Всі виконавчі асистенти повинні бути в курсі базових офісних програм, але вони також можуть мати потребу в додатковому тренінгу у фірмовому програмному забезпеченні, яке використовується в офісі. Виконавчий директор потребує виконавчого асистента, який має виняткові комунікативні навички, тобто того, хто може спілкуватися з іншими лідерами компанії; і хто також може говорити і добре взаємодіяти з підлеглими, потенційними конкурентами чи можливими партнерами. Посадова інструкція встановлює стандарти для розробки вимірюваних компонентів [16, 105-113]. 
Органу нагляду важко визначити, чи виконує свої обов'язки виконавчий асистент на очікуваному рівні, вище або нижче очікуваних, просто переглядаючи опис посади. Керівникові треба ознайомитися з описом завдання та встановіть стандарт для ефективності середнього рівня. Треба провести бесіду з іншими керівниками, щоб отримати уявлення про те, що становить "нормальну роботу". Наприклад, увага до деталей є важливим вмінням роботодавців вимірювати результати роботи в звітах, які обговорюють точність або детальну інформацію про електронну пошту або інші способи обміну повідомленнями.   
Отримання відгуку від співробітника в будь-який час, коли встановлюються цілі, є цінним. Він інвестує працівника у розвиток роботи та вказує на будь-які позитивні та негативні наслідки роботи цього працівника, дозволяючи цьому працівнику встановлювати індивідуальні стандарти для вдосконалення та розвитку. Це дає уявлення керівникам, які, можливо, не знають про деталі, які бачать лише людину, яка виконує цю роботу. Треба ввести вільний час, щоб працівник здійснив самооцінку, яка імітує ті самі показники ефективності, які використовує менеджер, який оцінює. Потім  керівникові треба запитати цілі та будь-які потенційні плани щодо вдосконалення. 
Інформація, яка була зібрана шляхом перегляду посадових інструкцій, оцінки показників та самооцінки, визначають наступний набір цілей. Керівникові треба звернути увагу на часові рамки для цілей, таких як наступний квартал або наступний фінансовий рік. У сферах, де продуктивність відповідає або перевищує очікування, мета має полягати в тому, щоб досягти певного рівня майстерності. Керівник створює дві-три області, де працівник може встановити цілі вдосконалення та розвитку. Одна з таких цілей може включати в себе прийняття класу статистики коледжу для кращого розуміння даних, необхідних у звітах, та способів ефективної передачі інформації. При цьому всі цілі повинні бути конкретними, вимірюваними, досяжними, актуальними та своєчасними. 
Ключові показники ефективності персонального помічника спираються на данні позиції: 
1) зв'язок; 
2) призначення та бронювання; 
3) порядок денний та документи; 
4) управління та моніторинг бюджету; 
5) наглядовий штаб [17]. 
Особисті помічники, які також називають адміністративними помічниками, підтримують своїх босів, зберігаючи їх організованими, своєчасними та ефективними. Конкретні обов'язки варіюються залежно від боса, але, як правило, включають спілкування з іншими від імені боса; ведення календаря зустрічей та здійснення подорожей та інших застережень; складання порядку денного, фінансові документи та презентації; управління та моніторингу бюджетів та контролюючих секретарів. Основні показники ефективності базуються на цих обов'язках. 1.2. Особливості організації роботи з персоналом 
Навколишнє середовище управління функціональною активністю персоналу робить важливий акцент на правильному визначенні поставленого завдання. Управління діяльністю - це процес фіксування всього, що працівник виконує протягом звичайного дня, в порядку, коли це робиться, при правильному маркування їх діяльності. Відстеження прогресу, досягнутого кожним працівником у звичайний день, стає дедалі складнішим, оскільки організації ростуть як внутрішньо (зростаюча кількість працівників, відповідальність), так і зовні (декілька місць, віддалених працівників). Системи управління діяльністю створюють легкодоступний формат для відстеження ефективності як працівників, так і роботодавців. 
Ідея управління діяльністю випливає з переконання, що в особистій та груповій організації працівників кожна дія пов'язана з більш високим рівнем інформації, тому правильне маркування завдання є критичним елементом процесу запису. Завдання пов'язане з проектом, і цей проект пов'язаний з більш високим рівнем предметного рівня, таким як замовник або відділ або загальна категорія. З цими значками на місці, співробітник потім описує діяльність, на якій вони працювали, те, що вони фактично виконали на задані, та будь-які інші деталі, які вони, на їхню думку, були б доцільними, включаючи те, що ще треба зробити, будь-які майбутні пов'язані завдання, тощо. В ідеалі типовий запис діяльності включатиме всі наступні елементи: 
1. Діяльність - це короткий опис того, що насправді робите. 
2. Вид діяльності (зустріч, телефон, електронна пошта тощо). 
3. Назва завдання. 
4. Назва проекту. 
5. Назва категорії. 
6. Тривалість часу. 
7. Дата. 
Відстеження перших шості частин інформації своєчасно створює точний та повний запис і дає як працівнику, так і роботодавцю значну кількість даних про ефективність цієї особи. Це також допомагає уникнути спільних невідповідностей на робочому місці та допомагає закріпити та посилити роль / важливість поставленого завдання. Цей тип управління діяльністю дуже вплинув на теорію Пітера Друкера про часовий менеджмент серед працівників. Девід Аллен, чий метод "Отримання речей", виконується так само, полягає у думці, що людина повинна переміщати завдання поза розумом, записуючи їх ззовні, тим самим звільняючи розум від роботи - запам'ятати деякі речі, зосередившись на виконанні завдань. Основна перешкода, на думку Друкера,  - це наполегливість менеджерів продовжувати охоплювати практику управління 20 століття, а не адаптація до більш сучасного підходу до сучасного бізнес-ландшафту. Старовинний підхід, який використовувався в минулі століття, не працює для працівників, оскільки самі працівники мають засоби виробництва (їхні уми). З цієї причини найважливішими людьми для управління діяльністю є старші керівники та команда менеджерів в компанії. Можливість відкривати зв'язок шляхом відстеження власної діяльності для того, щоб їх робоча сила розглядала можливість ефективного надсилання повідомлення про культуру, передане по всій організації, допомагає посилити той факт, що робота менеджера - це приклад. Дослідник Вікторія Беллотті також виявила, що електронна пошта є головним місцем, де більшість людей виконують завдання або керують діяльністю [6, 22-35].  
Належна робота з відстеженням діяльності в подальшому виступає в ролі каналу прозорості працівників, а дані про ефективність, отримані від відстеження діяльності, надають як працівникам, так і керівникам доступ до оновлень, а також дотримуються прогресу, досягнутого працівниками щодня. Можливість відстежувати роботу / час працівників за завданнями також допомагає визначити, де можна знайти шляхи для вдосконалення. Залежно від того, як для відстеження використовуються інструменти та програмне забезпечення, прогрес проекту можна відфільтрувати та переглядати різними способами, у тому числі за загальним робочим часом, витраченим на детальній часовій шкалі або через детальний часовий покажчик, який показує порядок виконання роботи, таким чином надаючи організаціям різні підходи до переробки показаних даних, а також уявлення про те, як правильно контролювати витрати, пов'язані з проектом. Здатність записувати діяльність в одній централізованій області, у свою чергу, допомагає скоротити час, витрачений серед працівників на сторонні завдання, такі як написання електронного листа. Маючи можливість уважно оглянути та переглянути хід роботи, дає працівникам не тільки більш позитивні уявлення про саму роботу, а й про своїх колег та їхню організацію. Можливість відстежувати та керувати діяльністю є дуже важливими внутрішніми соціальними сигналами на робочому місці. Збір даних, які можна переглядати для співробітників, полегшує визначення та посилення прийнятної поведінки на робочому місці, а також дозволяє керівникам та колегам дізнатись, що і як їхні однолітки думають і відчувають протягом усього свого робочого часу. 
Зараз розглянемо, що являють собою бізнес-цілі для помічника офісу на щорічному огляді результатів роботи: 
1) попередня продуктивність; 
2) прогнозний професійний розвиток; 
3) нові завдання; 
4) суб'єктивні показники [4, 178-182]. 
Цілі, які наглядач та помічник службовця встановили під час оцінки ефективності, дають знімок спроможності помічника відповідати та перевищувати очікування. Деякі цілі можуть стосуватися областей, в яких менеджер хоче, щоб помічник покращився. Інші цілі стосуються областей, в яких керівник та працівник бажають приймати нові та складні обов'язки на основі вмінь, які демонструє помічник. Наявність цілей дозволяє асистенту та керівнику встановити курс на професійний розвиток асистента на наступний рік. 
Коли власник малого бізнесу зустрічається з помічником офісу для оцінки продуктивності, власник хоче, щоб керівництво працівника використовували свої навички для кращої переваги компанії. Офісний помічник виконує загальні канцелярські завдання. Власник повідомляє помічнику, за що він відповідає або перевищує очікування, коли він виконує такі загальні канцелярські завдання, як оперативне  застосування офісного обладнання, пов'язане з його посадою, маршрутизація пошти в офіс і вихід з офісу та функціонування в комп'ютерній системі компанії. Власник оцінює помічника  за продуктивністю, яка пов'язана з професійною областю, включаючи, але не обмежуючись, відвідуваністю, ставленням до роботи та підзвітністю. 
Коли офісний помічник має покращити свою продуктивність у роботі, власник малого бізнесу може встановити йому цілі для покращення. Асистент може не відповідати очікуванням, коли він працює з електронними таблицями комп'ютера, або він може неефективно керувати системою зв'язку. Коли помічник службовця демонструє майстерність у завданні, що перевищує поточну посаду, власник може запитати у помічника, чи хоче він розвинути ці навички. Якщо він відповідає належним чином майбутньої роботі, керівництво може організувати навчання та можливості приймати нові завдання. Власник може встановити спеціальну дату для перегляду прогресу працівника. 
Офісні помічники, як правило, виконують тільки основні канцелярські завдання. Коли власник малого бізнесу зустрічається з помічником для перегляду результатів роботи, і вони погоджуються вчитися і приймати нові завдання та обов'язки, працівник може включити деякі з посадових інструкцій для адміністративного помічника. Помічник офісу може встановити цілі для вивчення більш просунутого програмного забезпечення. Власник може організувати для помічника спеціальні курси з навчання користуванню комп'ютерною графікою та програмним забезпеченням слайдів. Помічник офісу може почати проводити поїздки для керівників нижчого рівня та навчитися застосовувати передові дослідження в Інтернеті. 
Коли власник малого бізнесу встановлює цілі з помічником офісу, власник вирішує забезпечити професійний розвиток з об'єктивних та суб'єктивних причин. Офісний помічник, який вирішив рухатися вперед в компанії, демонструє властивості бізнесу. Деякі позитивні суб'єктивні атрибути, які може мати асистент, можуть включати: підзвітність, гнучкість та ініціативу. Коли помічник офісу має запис про встановлення та досягнення цілей, пов'язаних з його роботою, про зміну курсу (якщо обставини це обґрунтовують),  про відповідальність за свої дії, власник малого бізнесу може представити кандидата на просування в компанії. 
Наведемо етапи встановлення цілей на робочому місці. На робочому місці налаштування цілей допомагає забезпечити мотивацію працівників та цілеспрямованість, а також допомагає ефективніше працювати. Хороші приклади встановлення цілей на робочому місці можуть варіюватися від професійного зростання до отримання фінансової вигоди та повинні забезпечувати бачення та цілі для всіх залучених. Цілі на робочому місці повинні бути реалістичними, зосереджувати увагу на вдосконаленні, конкретними, вимірюваними та орієнтуватися на конкретний час. 
Важливим етапом є підготовка цілі. Гарні цілі на робочому місці передбачають більше, ніж  збільшення доходів, вони мотивують працівників на отримання  більшого кола клієнтів. Під час підготовки цілей, треба бути конкретними та реалістичними щодо особистих бажань. Наприклад, замість того, щоб поставити перед працівниками ціль -  збільшити доходи, хороша порада зазначити ціль конкретніше, тобто - збільшити доходи на 10 відсотків. Додавання аспекту "10 відсотків" до мети допомагає вимірювати його. Щоб досягти чіткої мети, треба додати термін для кожної мети. Як приклад, можна зазначити, що  потрібно збільшити доходи на 10 відсотків до кінця кварталу. Після визначення цілі необхідно створити кроки дій, які допоможуть досягти мети. 
Організаційні цілі - це ті, що мають на меті поліпшення структури бізнесу та компанії в цілому. Корисно розбити великі організаційні цілі на менші, щоб допомогти їм бути менш загрозливими. Наприклад, мета може полягати в покращенні організаційного розвитку компанії, збільшуючи довіру та мотивацію працівників, обмін цілями компанії, створення культури підтримки та стимулювання росту працівників. Оскільки організаційний розвиток є великою метою, треба розбити терміни на найближчі цілі, короткострокові цілі та довгострокові цілі, а також включати дії, а також способи вимірювання успіху кожного з них [1, 17-28]. 
Для того, щоб допомогти працівникам мати почуття цілі в компанії та бути мотивованими, для кожного важливо мати особисті, професійні цілі. Працівники, як правило, встановлюють особисті цілі під час щорічного огляду, але створення та огляд поточних та нових цілей може допомогти підвищити успіх працівника. Цілі працівників можуть включати заробіток просування, отримання більшої відповідальності, керування проектом, отримання більшої кількості клієнтів для компанії або отримання бонусу. Коли працівник створює цілі, менеджер може показати підтримку, допомагаючи йому розробляти кроки, створювати терміни та відзначати кожну перемогу. 
Цілком природно, що цілі на робочому місці включають ті, що стосуються фінансів. Створюючи короткострокові та довгострокові фінансові цілі, важливо, щоб працівники знали про бачення основної стратегії розвитку компанії та створювали шляхи участі у неї кожного персоналу. Фінансова мета, наприклад, може включати в себе збільшення 10 000 доларів на благодійну справу, пожертвувавши 5 відсотків прибутку від кожної реалізації або збільшення продажів на 20 відсотків, щоб запобігти звільненню. Повідомляючи працівників про важливість фінансової мети та про спосіб використання грошей, керівництво зробить позитивний настрій в компанії та  швидше за все фінансові цілі компанії стануть особистими цілями працівників. З боку керівництва треба зробити кроки, пов'язані з фінансовими цілями, таким чином, щоб використовувати та покращувати таланти та творчі здібності працівників [7]. 
Встановлення цілей допомагає підтримувати кожен рівень бізнесу, орієнтований на енергію. Це включає розробку стратегій для успішного досягнення поставлених цілей. Цілі та завдання, які ставлять перед собою працівники допомагають задовольнити зростаючі потреби, оскільки бізнес реалізує свої організаційні цілі. З кожним успіхом та з розширенням бази знань, персоналу на всіх рівнях оказується підвищена довіра, що змушує компанію встановлювати більш високі цілі. Налаштування цілей починається, коли керівництво встановлює організаційні цілі компанії. Ці цілі потім скидаються до решти компаній. 
Коли бізнес розпочинає процес цілепокладання, керівники компаній та керівників відділів повинні визначати конкретні цілі бізнесу. Якщо, компанія пише програмне забезпечення, треба описати програмне забезпечення та сектор, на якому компанія продає свій товар. Коли керівники зрозуміли про свій продукт та його ринок, вони можуть краще створити маркетингові стратегії для досягнення річних доходів. структурі бізнесу. Для  цього треба створити як можна просту модель для цілей, тобто наскільки це можливо. Якщо, наприклад, метою компанії є встановлення ефективності на всій компанії та збільшення доходів, цілі кожного рівня в організації повинні вирішувати ці більші цілі компанії [12, 21-30].    
Організаційні цілі можуть включати ефективність організації та збільшення доходів. Відділ організації може відображати цілі організації, працюючи над тим, щоб керівники брали участь у важливих нарадах, які допоможуть виконати план організації для підвищення ефективності. Начальники відділів можуть працювати над управлінням відомчих витрат. 
Працівники, які працюють у відділах, можуть встановлювати цілі, які підвищують їхню роль. У свою чергу, оскільки працівники, такі як адміністративні асистенти, реалізують свої цілі, керівники відділів і компанія побачать успішний прогрес у досягненні своїх цілей.  
Для того щоб приймати рішення про конкретні успішні дії, бажано знати не тільки напрямок, але й чітко визначені орієнтири на ньому. Такими орієнтирами є цілі управління організацією та її підрозділами. Мета - це бажане в майбутньому становище організації  і результатів. 1.3. Аналіз сучасної системи управління персоналом Існують таки типи та стилі методів управління: 
1) делегування відповідальності;екілька різних типів методів управління, щоб застосовувати їх у різних ситуаціях. Отримання розуміння різних методів управління дозволяє менеджеру підтримувати продуктивне робоче місце, а також допомагає створювати команду та переконувати співробітників ефективно працювати разом. 
Працівник наймається, тому що компанія відчуває, що він володіє навичками, необхідними для виконання роботи. Хороший менеджер знає вміння людей, які працюють на нього, і впевнений у делегуванні відповідальності цим співробітникам. Делегування відповідальності має кілька позитивних наслідків для працівників. Співробітники відчувають, що їх менеджер довіряє їхнім здібностям і відчуває задоволення у своїй роботі, коли він дозволяє виконувати завдання, для яких вони були найняті. Вони відчувають, що вони беруть участь у успіху компанії [15, 143-154]. 
Відповідно до журналу "Підприємець", одним з ефективних методів управління є підтримка чесного спілкування з працівниками. Щоб бути впевненим у наслідуванні менеджера, працівники повинні мати можливість довіряти тому, що менеджер каже, тобто менеджер повинен бути завжди  правдивим. Підтримуючи чесність у спілкуванні, менеджер може зміцнити повагу, яку відчувають його співробітники [14]. 
Один з методів, який менеджер повинен використовувати на регулярній основі, - це мотивація. Щоб зрозуміти, що мотивує працівників, менеджер повинен витрачати час, працюючи поруч із працівниками, і знаходити те, що вони вважають важливими. Деякі мотиваційні фактори для співробітників включають оплачувану відпустку, більш високий дохід і відчуття поваги компанії та їх керівника за роботу, яку вони виконують. 
Провідним прикладом може бути ефективна методика управління. Для того, щоб керувати прикладом, менеджер повинен залучати працівників до щоденної діяльності та дозволити співробітникам побачити його виконуючим важкі завдання на роботі. Замість того, щоб сидіти в офісі, та надсилати інструкції, менеджер працює разом з співробітниками, які допомагають відділу досягти своїх цілей. Працівники, котрі часто бачать свого менеджера на роботі, спробують працювати самостійно та відповідально. 
Дуже важливим є процес планування цілей при огляді результатів роботи співробітників. Розвиток повинен бути основним принципом, який керує процесом оцінки ефективності та цілепокладання. Огляд продуктивності - це можливість працівника отримувати відгуки про ефективність, бути почутим керівництвом, встановити нові цілі та завдання, а також розробляти нові плани особистого розвитку. Тут менеджмент повинен надати працівнику чітке уявлення про те, як його особисті внески відносяться до конкретних бізнес-цілей компанії, які створюють основу для досягнення консенсусу з працівником, необхідним для встановлення нових цілей діяльності [14]. 
При перегляді результатів роботи менеджмент, як правило, готовий запропонувати нові цілі та завдання для працівника. Це повинні бути S.M.A.R.T.- цілі - специфічні, вимірювані, досяжні, актуальні та оформлені у часі. Вони можуть повністю відрізнятись від попередніх завдань працівників чи тих же самих. Це буде базуватися на наявних ресурсах організації та стратегічних бізнес-цілях. Співробітник також має прийти до огляду продуктивності з уявленнями про нові цілі та завдання щодо виконання. У кінцевому рахунку, потрібно прийти до консенсусу , оскільки працівник є особою, відповідальною за виконання нових завдань, і менеджмент повинен забезпечити відповідність цілей його діяльності цілям організації. 
Визначення цілей працівників також вимагатиме встановлення пріоритетів. Це дає співробітнику чітке уявлення про те, що є найважливішим. Співробітник та менеджер повинні розробити консенсус щодо того, чому буде надано пріоритет. У кінцевому підсумку, пріоритети працівників повинні відповідати пріоритетам, встановленим у діючих цілях та завданням компанії. Як наслідок, корпоративні бізнес-цілі  уважно розглядаються при встановленні цілей, завдань та пріоритетів працівників на майбутнє. 
Виконання цілей і завдань може потребувати навичок, які працівник у даний час не має. Для цього потрібен відкритий діалог між працівником та керівництвом. На основі нових цілей і завдань працівники повинні бути готові визначити сфери, де вони вважають, що їх існуючі компетенції та можливості є недостатніми та вимагають додаткового навчання. Програма розвитку працівників може 


