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

«Франчайзинг як форма виходу підприємства на зовнішній ринок» 
 

Захарченко  Ірина Олександрівна 
Актуальність теми. Стан розвитку вітчизняного підприємництва 

характеризується наявністю низки проблем, які вимагають негайного вирішення з 
метою стабілізації економічної ситуації в країні. Як показує світовий досвід, 
успішність діяльності суб’єктів малого, середнього та великого підприємництва 
значною мірою визначається наявністю тісної співпраці між ними, що реалізується 
через використання різних видів господарської інтеграції. Одним з таких видів є 
широко використовувана у світі, однак ще маловідома в Україні, франчайзингові 
форма співробітництва господарюючих суб’єктів. 

Для нашої економіки франчайзинг сьогодні є відносно новим явищем, у той 
час як у розвинутих країнах він сторіччями практикувався як засіб забезпечення 
потреб суспільства в різних послугах. 

Привабливість франчайзингу в наявності незаперечних переваг для обох 
учасників франчайзінгових відносин. 

Метою магістерської роботи є дослідження теоретичних положень та 
розробка практичних рекомендацій щодо функціонуванню системи франчайзингу 
на підприємстві. 

Завдання роботи: дослідити історію виникнення франчайзингу; визначити 
сутність франчайзингу; описати переваги та недоліки франчайзингових відносин, 
проаналізувати особливості організації франчайзингової схеми на підприємстві 
ТОВ "Піца Челентано", визначити правові та ділові взаємовідносини між 
суб’єктами франчайзингу, дослідити зарубіжний досвід франчайзингу та 
можливості його застосування в Україні. 

Предметом дослідження є система франчайзингових відносин на 
підприємстві ТОВ "Піца Челентано". 

Об’єктом дослідження виступає франчайзинг як форма виробничо-збутових 
інтеграційних зв`язків. 

Методи дослідження: aнaліз тa узагальнення, вибіркового дocліджeння, 
формально - логічний, системно - структурний, раціональний тощо. 

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 –50. 
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S U M M A R Y 
Master's qualification work on the topic: 

"Franchising as a form of entry into the foreign market" 
 

 
Zakharchenko Iryna Oleksandrivna 

 
Actuality of theme. The state of development of domestic entrepreneurship is 

characterized by the presence of a number of problems that require immediate solution in 
order to stabilize the economic situation in the country. As world experience shows, the 
success of small, medium and large enterprises is largely determined by the presence of 
close cooperation between them, which is realized through the use of different types of 
economic integration. One of these types is a widely used in the world, but still little 
known in Ukraine, franchise form of cooperation of economic entities. 

For our economy, franchising is a relatively new phenomenon today, while in 
developed countries it has been practiced for centuries as a means of meeting the needs 
of society in various services. 

The attractiveness of franchising is in the presence of undeniable advantages for 
both participants in the franchise relationship. 

The purpose of the master's thesis is to study the theoretical provisions and 
develop practical recommendations for the functioning of the franchise system in the 
enterprise. 
Tasks: to investigate the history of franchising; define the essence of franchising; 
describe the advantages and disadvantages of franchising, analyze the features of the 
franchise scheme at the company "Pizza Celentano", determine the legal and business 
relationships between franchisees, explore the foreign experience of franchising and the 
possibility of its application in Ukraine. 

The subject of the study is the system of franchising relations at the company 
"Pizza Celentano". 

The object of research is franchising as a form of industrial and sales integration 
relations. 

Research methods: analysis and generalization, sample research, formal - logical, 
system - structural, rational, etc. 

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 -50. 

Keywords: franchising, organization, enterprise, production and sales relations, 
etc. 
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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Стан розвитку вітчизняного підприємництва 

характеризується наявністю низки проблем, які вимагають негайного вирішення з 

метою стабілізації економічної ситуації в країні. Як показує світовий досвід, 

успішність діяльності суб’єктів малого, середнього та великого підприємництва 

значною мірою визначається наявністю тісної співпраці між ними, що реалізується 

через використання різних видів господарської інтеграції. Одним з таких видів є 

широко використовувана у світі, однак ще маловідома в Україні, франчайзингові 

форма співробітництва господарюючих суб’єктів. 

Якщо в усьому світі фpaнчaйзинг уже давно став невід'ємним атрибутом 

економіки (за експертними оцінками, у розвинених країнах світу більше 40% усіх 

продажів здійснюється через фpaнчaйзингові мережі), то в Україні ця бізнес-

технологія знаходиться на початковому етапі свого розвитку. Активно 

розвивається внутрішній фpaнчaйзинг, що представляє собою досить специфічний 

сплав закордонних фpaнчaйзингових технологій і вітчизняних підходів до ведення 

бізнесу і менталітету. Більшість закордонних компаній все ще надає перевагу 

забезпечувати свою присутність на українському ринку власними силами, 

вкладаючи значні засоби в нове будівництво і купуючи функціонуючі об'єкти (як 

правило, торгової нерухомості), чи виступаючи орендарем відповідних приміщень. 

Однак в останні роки міжнародні компанії починають виявляти значну 

зацікавленість до співробітництва з українськими партнерами на основі 

фpaнчaйзингу, при якому більша частина капітальних витрат здійснюється 

місцевою стороною. Вітчизняні бізнесмени зі своєї сторони також приходять до 

усвідомлення всіх переваг використання відомої торгової марки і відпрацьованої 

технології ведення бізнесу міжнародних компаній. І, хоча успішні приклади 

використання фpaнчaйзингу в Україні є досить частими, в останні кілька років 

їхня кількість все більше зростає, але про адекватний українському ринку рівень 

розвитку франчайзингу говорити ще зарано. У той же час експерти відзначають, 
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що розвиток фpaнчaйзингу в Україні стримується цілим рядом факторів, 

основними з яких є: недосконалість законодавчої бази, відсутність у вітчизняних 

підприємців досвіду роботи в рамках фpaнчaйзингу, несумлінне ставлення до 

виконання договірних зобов'язань і чужої інтелектуальної власності, низький 

рівень розвитку банківського кредитування тощо. 

Традиційно добробут будь-якої держави оцінюється трьома складовими: 

наявністю капіталів, залучених до підприємницького обігу, природними 

ресурсами, кваліфікованістю трудових ресурсів та станом трудової етики. 

Останнім часом то цих складових додався ще й інтелектуальний потенціал, 

виражений в об’єктах інтелектуальної власності, який може бути залучений до 

ринкових відносин. 

В період входження України в ринкові відносини об’єкти інтелектуальної 

власності стають предметом купівлі-продажу, а точніше виникає комплекс 

пов’язаних з цим майнових прав що охороняються Законом. Договірна передача 

прав інтелектуальної власності є ефективним засобом впровадження науково-

технічних розробок. На цій основі виникли нові види договірних відносин - 

ліцензійний договір, договір франчайзингу, договір концесії та подібні до них. 

З усіх видив договірних відносин, заснованих на передачі комплексу 

виключних прав на об’єкти інтелектуальної власності, вважаємо за необхідне 

відокремити договір франчайзингу як найбільш перспективний та ефективний 

засіб ведення бізнесу. 

Для нашої економіки франчайзинг сьогодні є відносно новим явищем, у той 

час як у розвинутих країнах він сторіччями практикувався як засіб забезпечення 

потреб суспільства в різних послугах. 

Привабливість франчайзингу в наявності незаперечних переваг для обох 

учасників франчайзінгових відносин. Для малих підприємств і індивідуальних 

підприємців він надає в розпорядження стабільний дохідний бізнес, для відомих 

фірм і компаній - можливість розширити й усталити свої позиції на ринку. Саме 
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цим можна пояснити настільки широке поширення франчайзингу як у Європі, так 

і в Америці. 

Проблематику формування та розвитку франчайзингових відносин 

підприємств розкривають у своїх працях такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як 

Г.Андрощук, І.Бойчук, З.Варналій, А.Виноградська, Ж.Дельтей, В.Денисюк, 

Д.Земляков, О.Корольчук, Г.Кочетков, О.Кузьмін, О.Легейда, М.Макашев, 

М.Мендельсон, Я.Мюррей, С.Сілінг, Бр.Сміт, Дж.Стенворт, У.Сухорська, 

Г.Цират, С.Шейн, І.Школа, Л.Шульгіна, О.Шулус та інші. У роботах цих авторів 

розкриваються сутність та значення франчайзингових відносин, підходи до 

класифікації франчайзингу, переваги та недоліки використання франчайзингу 

суб’єктами підприємницької діяльності, особливості процесу формування та 

здійснення франчайзингових відносин тощо. 

У країнах з розвиненими економічними системами малий та середній бізнес 

становлять основу економіки і є каталізаторами для появи та апробації 

прогресивних ідей в бізнесі. В Україні ж малі та середні підприємства 

перебувають лише на стадії розвитку, хоча вже сьогодні ця сфера підприємництва 

охоплює 85 галузей економіки України. Особливо в посткризовий період 

актуальності набуває створення особливих пільгових умов для діяльності малих та 

середніх підприємств, покликаних насамперед захистити їх від високих 

економічних ризиків. У цьому контексті привертає увагу концепція франчайзингу 

або система " пільгового " підприємництва, яка в сучасних умовах набуває дедалі 

більшого поширення та актуальності. 

Метою даного дослідження є дослідження теоретичних положень та 

розробка практичних рекомендацій щодо функціонуванню системи франчайзингу 

на підприємстві. 

Для досягнення поставленої мети необхідне виконання наступних завдань: 

 дослідити історію виникнення франчайзингу; 

 визначити сутність франчайзингу; 

 описати переваги та недоліки франчайзингових відносин 
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 проаналізувати особливості організації франчайзингової схеми на 

підприємстві ТОВ "Піца Челентано" 

 визначити правові та ділові взаємовідносини між суб’єктами 

франчайзингу 

 дослідити зарубіжний досвід франчайзингу та можливості його 

застосування в Україні. 

Предметом дослідження є система франчайзингових відносин на 

підприємстві ТОВ "Піца Челентано". 

Об’єктом дослідження виступає франчайзинг як форма виробничо-збутових 

інтеграційних зв`язків. 

Методи дослідження обрані, виходячи з поставлених у роботі мети і завдань. 

Так, за допомогою структурно-системного методу досліджено організаційно-

структурний та функціональний механізм франчайзингу та визначено його місце в 

системі організації бізнесу. За допомогою порівняльного методу з’ясовано 

переваги та недоліки використання франчайзингу; використання методів синтезу 

та узагальнення дозволило розглянути особливості становлення франчайзингу в 

Україні та перспектив його подальшого розвитку. 
 
– визначити поняття, розглянути сутність управлінської діяльності; 
– провести аналіз організаційно-управлінської структури; 
– розробити пропозиції щодо раціоналізації моделі системи управління персоналом. 

  Ключові поняття: управління персоналом, управлінська діяльність, система управління персоналом.  

 
Ефективне управління трудовим колективом призначене для забезпечення компанії кваліфікованим персоналом та сприянню максимально повній реалізації трудового потенціалу працівників для досягнення стратегічних цілей. 
Для того, щоб компанія працювала належним чином та виконувала необхідні завдання, вона повинна створити команду, яка знає свої обов'язки. Для цього потрібна добре організована команда, яка отримує добрі відгуки від усіх ешелонів влади і здатна ефективно виконувати завдання.  
Система управління персоналом передбачає формування цілей, функцій, організаційної структури, управління персоналом, вертикальних та горизонтальних функціональних відносин менеджерів та фахівців у процесі дослідження, розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень. 
Найважливіші завдання системи управління персоналом: соціально-психологічна діагностика; аналіз та контроль відносин всередині групи або між людьми, управління відносинами; управління виробничими та соціальними конфліктами (які можуть спричинити стрес); система інформаційного забезпечення управління персоналом; управління зайнятості; оцінка та відбір кандидатів на вакантні посади; аналіз кадрових потреб; планування та контроль кар'єри; професійна, соціальна та психологічна адаптація працівників; управління трудовою мотивацією; ергономіка та естетика. Кожна організація зацікавлена в уникненні та вирішенні цих видів питань. Недосконалість ведення управлінської політики в сучасних умовах на багатьох підприємствах  обумовлює гостру необхідність запровадження на підприємстві передової управлінської політики в галузі ефективного управління персоналом з застосуванням усіх новітніх досліджень. 1. Загальні основи діяльності трудового колективу 1.1. Основні поняття та загальна сутність управління Менеджмент часто описується з точки зору основних функцій, які менеджери повинні виконувати, щоб досягти цілей своєї організації. Багато теоретиків намагалися визначити, що являють собою ці ключові функції управління. Проте результати часто є деяким варіантом за класичним викладом А.Файоля (1916), який визначив управління з точки зору: планування; організації; мотивації (командування); контролю. 
Поняття "командування" часто виражається як "ведучий" або "мотиваційний". Ця функція полягає в тому, щоб максимально ефективно використовувати людей, які працюють в організації. Самий адекватніший або ефективніший спосіб це зробити може відрізнятися як за контекстом, так і відповідно до завдань, які організація намагається здійснити. 
Не існує загальноприйнятого визначення "управління" як діяльності, хоча класичне визначення все ще вважається таким, яке представив А.Файоль. Його загальне твердження про управління багатьма способами все ще залишається чинним після більш ніж 80 років, і воно було адаптоване деякими вченими, як показано нижче [10, 34-45]: 
"Управляти - це прогнозувати і планувати, організовувати, керувати, координувати та контролювати" – А.Файоль (1916). 
"Управління - це соціальний процес ... процес складається з ... планування, контролю, координації та мотивації" - Брех (1957). 
"Управління - це оперативний процес, який спочатку найкраще розподіляється шляхом аналізу управлінських функцій ... П'ять основних управлінських функцій (є): планування, організація, штатний розклад,  керівництво та контроль" - Кунц і О'Доннелл (1984). 
Визначення, запропоновані Брехом, Кунцем і О'Доннеллом, представляють собою зміни, а не принципово нове визначення. Наприклад, використання А.Файолем терміна "команда" виключено на користь "мотивації" (Brech), або "керуючи та ведучи" (Koontz і O'Donnell). Погляди Тома Петерса про управління, порівняно, зміщують акценти від опису того, що таке управління, і підкреслюють те, що саме це потрібно зробити керівникам. Тим не менше, навіть його захоплені рецепти для боротьби з хаосом усуваються посиланнями на "участь" (тобто мотивацію), "керівництво" та "контроль" [10, 57-73]. 
Слід визнати, що наведені вище визначення є надзвичайно широкими. В основному, те, що вони кажуть, полягає в тому, що "управління" - це процес, який дозволяє організаціям встановлювати та досягати своїх цілей шляхом планування, організації та управління своїми ресурсами, включаючи залучення своїх працівників (мотивація). 
Таким чином, організація має чіткі цілі - критичні припущення. Звичайно, керівництво буде сприяти формуванню цих цілей. Тоді відповідальність керівників полягає в розробці стратегій та планів, які дозволять організації досягти своїх цілей; щоб організація мала достатні ресурси (людські, фінансові тощо) для виконання цих планів; забезпечити наявність систем, які полегшують ефективне використання цих ресурсів; спілкуватися з баченням та іншими способами мотивувати співробітників робити все можливе для досягнення успіху в організації; для нагляду за системами, які стежать за прогресом, і приймати виправні заходи, якщо обставини вказують на зміни до цього плану. 
Пітерс акцентує увагу на середовищі, в якій працює організація (яку він характеризує як "хаотична"), і необхідність інновацій та змін у відповідь на зміну навколишнього середовища. Це свідчить про необхідність того, щоб менеджери мали зовнішній вигляд, а не лише вирішували питання ефективного планування, організації та контролю внутрішніх ресурсів. Це являє собою суттєву зміну у способі перегляду управління з часом. Можна стверджувати, що визначення Пітера також менш "зверху вниз", оскільки він говорить про партнерство та участь персоналу, а не про те, як керівники повинні мотивувати працівників. Тим не менше, організація все ще потребує певної форми плану для того, щоб реалізувати свої вимоги до клієнтів, коли вони були виявлені. Тим часом "інновації в усіх галузях фірми" все ще стосуються організації, навіть якщо напрям, у якому вона організована, має постійно розвиватися [14, 127-133]. 
Пітерс "визначення менеджменту визнає все більш глобалізований і конкурентоспроможний світ, в якому працюють багато організацій. Отже, вищі керівники повинні бути так само стурбовані середовищем, в якому працює їх організація, а також з відносинами організації з цим середовищем, як і з тим, що відбувається в організації. 
Функції управління унікально описують роботу керівників. Найчастіше цитовані функції управління - це планування, організація, керування та контроль, хоча деякі вчені визначають додаткові функції. Функції управління визначають процес управління як відмінний від бухгалтерського, фінансового, маркетингового та інших бізнес-функцій. Ці функції забезпечують корисний спосіб класифікації інформації про управління, а більшість основних текстів управління, починаючи з 50-х років, були організовані навколо функціональної структури. 
А.Файоль був першим, хто визначив елементи або функції управління у  1916 році. А.Файоль був керуючим директором великої французької вугледобувної фірми і основував свою книгу на своєму досвіді як практикуючий менеджер. А.Файоль визначив п'ять функцій або елементів управління: планування, організацію, командування, координацію та контроль. А.Файоль стверджував, що ці функції були універсальними в тому сенсі, що всі менеджери виконували їх під час своєї роботи, незалежно від того, чи працювали менеджери у бізнесі, військовому, державному, релігійному чи благодійному бізнесі. 
А.Файоль визначив планування з точки зору прогнозування майбутніх умов, встановлення цілей та розробки засобів для досягнення цілей. А.Файоль визнав, що ефективне планування має також враховувати непередбачені  обставини, які можуть виникнути та незахищені жорсткі та негнучкі плани. А.Файоль визначив організацію як забезпечення структуризації діяльності та відносин в рамках фірми, а також набір, оцінку та навчання персоналу. 
Піонери управління, такі як Джордж Террі, Гарольд Кунц, Кирило О'Доннелл і Ральф Девіс опублікували роботи з теорії управління в 1950-х роках, у яких визначили управління як процес, який складається з безлічі взаємозалежних функцій.  
Відповідно до теоретичної школи, менеджмент - це чітка інтелектуальна діяльність, яка складається з декількох функцій. Коло теоретиків вважає, що всі менеджери, незалежно від їх галузі, організації або рівня управління, беруть участь у функціях управління. Теорія школи вченого  управління стала домінуючою парадигмою для вивчення управління і функцій управління та у свою чергу стала найбільш поширеним способом опису природи управлінської роботи [11, 17-23]. 
На початку 1970-х років, деякі експерти припустили, що функції управління, описані А.Файолем та  іншими теоретиками школи управління не є точним описом реальності робочих місць менеджерів. Головним серед критиків функціонального підходу був Генрі Мінтцберг. 

 Г.Мінтцберг стверджував, що такі функції управління, як планування, організація, мотивація та контроль не точно зображають хаотичний характер управлінської роботи. Він відчував, що функціональний підхід до управлінської роботи помилково передає сенс того, як керівники уважно та свідомо оцінюють інформацію перед прийняттям управлінських рішень. 
На основі спостережливого дослідження п'яти керівників, Г.Мінцберг прийшов до висновку, що фактично працюючі керівники найкраще представляються трьома наборами ролей чи дій: міжособистісні ролі, інформаційні ролі та рольові ролі. Він охарактеризував міжособистісні ролі як такі, що складаються з голови, лідера та зв'язків. Він визначив три інформаційні ролі: представник, розповсюджувач та передавач. Нарешті, він описав чотири ролі, щодо прийняття рішення, включаючи підприємця, обробника перешкод, особи розподіляючої ресурси та учасника переговорів. 
Дослідження Г.Мінтцберга про корисність функцій управління та школи процесу привернуло величезну увагу і створило декілька емпіричних досліджень, спрямованих на те, щоб визначити, який  опис керівної роботи найбільш точний - його чи А.Файоля.  Хоча це дослідження показало, що менеджери виконували, принаймні, деякі з ролей, визначених Г.Мінцбергом, було дуже мало висновків про те, що функції управління не були корисним способом для опису управлінської роботи. 
Вчені продовжують обговорювати це питання. Дослідження, проведене Девідом Лемедом, свідчить про те, що обидва підходи мають певну обґрунтованість, з підходом А.Файоля, який описує ідеальну роботу керівництва, та Г.Мінтцберга, який описує сучасну діяльність менеджерів. Таким чином, загальний висновок, здається, полягає в тому, що, хоча Г.Мінтцберг запропонував справжнє уявлення про повсякденну діяльність практикуючих менеджерів, функції управління все ще дають дуже корисний спосіб класифікувати діяльність менеджерів, коли вони намагаються досягти організаційних цілей. 
Планування - це функція управління, яка передбачає визначення цілей та визначення курсу дій для досягнення цих цілей. Планування вимагає від менеджерів усвідомлення оточуючих умов, що стоять перед їх організацією, і прогнозування майбутніх умов. Це також вимагає, щоб менеджери були хорошими керівниками. 
Організація - це функція управління, яка передбачає розробку організаційної структури та виділення людських ресурсів для забезпечення досягнення цілей. Структура організації є основою, в межах якої координуються зусилля. Структура, як правило, представлена організаційної схемою, яка забезпечує графічне представлення ланцюга команд в межах організації. Рішення, прийняті щодо структури організації, загалом називають рішеннями "організаційного проектування" [7]. 
Організація також включає в себе розробку індивідуальних робочих місць в організації. Необхідно прийняти рішення щодо обов'язків  окремих робочих місць, а також способу виконання обов'язків. Рішення, прийняті щодо характеру робочих місць в організації, зазвичай називають рішеннями "розробки роботи". 
Організація на рівні організації передбачає вирішення питання про те, як найкраще створити робочі місця  у для ефективної координації зусиль. Існує багато різних способів ведення роботи, включаючи організацію за функцією, продуктом, географією або замовником. Багато великих організацій використовують кілька методів ведення різних відділень. Організація на рівні роботи передбачає, як найкраще розробляти окремі робочі місця, щоб максимально ефективно використовувати людські ресурси. 
Традиційно робота над дизайном була заснована на принципах розподілу праці та спеціалізації, яка передбачала, що чим вужче зміст роботи, тим більше може бути професіоналом, особа, яка виконує цю роботу. Однак досвід показує, що робочі місця можуть бути надто вузькими та спеціалізованими. У такому випадку негативні наслідки призводять, зокрема, до зменшення задоволеністю роботою та організаційної відповідальності, плинності робочої сили. 
Останнім часом багато організацій намагалися встановити баланс між необхідністю спеціалізації працівників та необхідністю працевлаштування на робочі місця, які передбачають різноманітність та автономію. Багато робіт зараз розроблено на основі таких принципів, як збагачення робочих місць та робота в команді. 
Керівництво передбачає вплив на інших для досягнення організаційних цілей. Ефективне керівництво вимагає від менеджера мотивування підлеглих, ефективного спілкування та ефективного використання влади. Якщо менеджери є ефективними лідерами, їх підлеглі будуть з великим ентузіазмом прикладати зусилля для досягнення організаційних цілей. 
Щоб стати ефективним у керівництві, керівники повинні спочатку зрозуміти особистість підлеглого, його підстави щодо роботи, цінності, погляди та емоції. Тому поведінкові науки зробили значний внесок у розуміння цієї функції управління. Вивчення особистості та робочих відносин дають важливу інформацію про те, як менеджери можуть найбільш ефективно керувати підлеглими [5, 107-109]. 
Функція "контроль" передбачає, що продуктивність не відрізняється від стандартів. Контроль складається з трьох етапів, які включають встановлення стандартів ефективності, порівняння фактичної ефективності зі стандартами та в разі необхідності вживання коригувальних заходів.  
Вимірювання продуктивності може бути здійснено кількома способами залежно від стандартів ефективності, включаючи фінансові звіти, звіти про продажам, результати виробництва, задоволеність клієнтів та формальну оцінку діяльності. Менеджери всіх рівнів до певної міри займаються управлінською функцією контролю. 
Управлінські функції планування, організації, управління та контролю широко розглядаються як найкращий спосіб опису роботи керівника, а також найкращий спосіб класифікувати накопичені знання про вивчення менеджменту. Незважаючи на величезні зміни в середовищі, з якою стикаються менеджери, та інструменти, які використовують менеджери для виконання своїх ролей, менеджери все ще виконують ці важливі функції [8]. 

 .2. Сучасні форми мотивації як найважливіший елемент управління трудовим колективом Коли йдеться мова про управління людськими ресурсами (HRM), маються на увазі будь-які методи управління, пов'язані з людьми. Визначення, яке надається управлінню людськими ресурсами, описує HRM як офіційну структуру в організації, яка відповідає за всі рішення, стратегії, фактори, принципи, операції, практику, функції, дії та методи, пов'язані з управлінням людьми. Управління людськими ресурсами відіграє значну роль у світі бізнесу, тому що кожна організація складається з людей, і їх треба правильно направляти. Багато досліджень довели, що успіх організації дуже тісно пов'язаний з працівниками, якими керує ця організація. Сьогодні ключова роль відводиться керівникам, які безпосередньо контактують із своїм персоналом, і тому вони є найближчими людьми, здатними впливати на роботу працівників.  Хоча ці висновки сьогодні прийняті у глобальному масштабі, вони не мали на увазі минуле. Розвиток управління людськими ресурсами йшов сумісно з розвитком суспільства, отже, політична, економічна та соціальна ситуація в країні мала та зараз має великий вплив на способи управління персоналом. Перша діяльність HRM, яка використовується в компанії, включає кадрове забезпечення, звідси мається на увазі стратегічне планування людських ресурсів, рекрутинг та відбір. Важливість цих завдань є безперечною, оскільки успіх організації будується на своїх співробітників, їх вміннях, знаннях та готовності приділяти великі зусилля робочому навантаженню. 
Другою суттєвою діяльністю HRM є навчання та розвиток. В даний час більшість робочих місць вимагають навчання, оскільки існуючі навички та звички нових працівників повинні відповідати вимогам організації. Мотивація - це третя діяльність HRM. Існує кілька способів підвищити мотивацію працівників. Останнє завдання називається обслуговуванням. Кожна організація намагається зберегти своїх цінних працівників, тому не дивно, що HRM докладає великих зусиль для покращення безпеки та охорони здоров'я, комунікації всередині компанії та відносин з працівниками. 
Кожна організація має справу з усіма цими завданнями, але розмір організації визначає, хто несе відповідальність за них. В даний час більшість великих компаній мають один окремий відділ, який займається завданнями, пов'язаними з людськими ресурсами. У малих підприємствах власник-менеджер часто несе відповідальність за вербування, навчання, мотивацію та обслуговування. Може здатися дивним, що мотивація настільки широко обговорюється в сучасному діловому середовищі. Це, в основному, пов'язано з висновками психологів, які зрозуміли, що люди діють відповідно до їхніх внутрішніх мотивів і що існують способи впливати на них. 

 Мотивація визначається як психологічний стан, що викликає діяльність, поведінку чи дію. Іншими словами, працівник має мотивацію докласти зусиль до такої діяльності, яка допоможе задовольнити його потреби. Тепер зосередимося на потребах людей, оскільки вони приймаються як основне джерело мотивації. Навколишнє середовище, в якому ми живемо впливає на наші потреби по суті, тому 45-річний чоловік в Америці, ймовірно, не має ті ж потреби, як людина того ж віку в Чехії, або людина в Україні. Згідно з теорією справедливості, ми маємо тенденцію до порівняння, і ми робимо це весь час. Ми бачимо, що є іншим (добре оплачувана робота, річний відпочинок біля моря, добра машина і будинок), і ми цього хочемо. Те, що ми порівнюємо з іншими, залежить і від наших цінностей - одна людина хоче мати хороший будинок, інша хоче мати цікаву роботу. Це також є причиною того, чому двоє людей можуть бажати іншої роботи.  Деякі хочуть забезпечити безпеку роботи, деякі хороші відносини з колегами, і коли вони отримують це, вони задоволені [11, 61-63]. Згідно з вищезгаданими фактами,  можна припустити, що напрямок мотивації є найважливішим фактором для компанії. Якщо напрям не спрямований на цілі організації, то інтенсивність, яка виникає у завданні, і період часу, коли працівник намагається втрачає свою важливість. Крім того, інтенсивність і наполегливість не легко виміряти. Іноді керівникові треба визнати, наскільки важко працюють його співробітники та як довго вони зберігаються, але вони здатні лише визначити, що саме їх співробітники роблять  під час праці. Ось чому успішний менеджер повинен мати можливість стимулювати свій персонал, тому вони, як правило, докладають зусиль до потрібних заходів. 
Деякі вчені стверджують, що кожен мотив перебуває в полярності (людина, її оточення). Одна сторона полярності - це фізичний або психічний стан, який людина хоче досягти. З іншого боку, це інструмент або ситуація, яка допоможе людині досягти бажаного стану. Це дуже важливе знання, тому що коли працівники не знають, як задовольнити потреби компанії, вони почуваються розчарованими та демотованими, а це стан, якого менеджер не хоче досягти. Ієрархічна теорія потреб була представлена американським психологом Авраамом Маслоу, який стверджував, що в кожній людині існує п'ять типів потреб, які можна було б замовити ієрархічно [12, 119-126]. 
Стосовно теорії X і теорії Y, за словами Дугласа МакГрегора, існує два можливих погляди на людей. Теорія X описує людей як пасивних істот, які ненавидять працювати, яких треба постійно контролювати і спрямовувати і вони намагаються уникати будь-якої відповідальності. Теорія Y є сумарною протилежністю. Люди сприймаються як активні істоти, вони люблять працювати, прагнуть до успіху, виступають за відповідальність за завдання та прагнуть до творчості [10, 204-210].  Теорія мотиваційної гігієни Фрідріха Герцберга, мабуть, є найбільш складною з мотиваційних теорій. Він виділяє два типи факторів, які впливають на задоволеність роботою. Є фактори, що ведуть до задоволення, але їх відсутність не викликає незадоволення - їх називають мотиваторами. За допомогою мотиваторів Ф.Герцберг мав на увазі досягнення, визнання, саму роботу, відповідальність, просування і зростання. 
Тоді є чинники, які при поданні викликають невдоволення, але їх відсутність не викликає задоволення - їх називають гігієнічними факторами. Серед них Ф.Герцберг включав нагляд, політику компанії, відносини з керівником, умови праці, заробітну плату, відносини з однолітками, особисте життя, відносини з працівниками, статус і безпеку. За словами Ф.Герцберга, менеджер, який хоче  спонукати своїх співробітників докласти більше зусиль до своєї роботи, стимулювати їх, повинен спиратися на фактори мотивації. 
Розглянемо теорію справедливості Адамса. Адамс був усвідомлений тим фактом, що люди не живуть у вакуумі. Вони знаходяться в постійному контакті з іншими людьми, і вони порівнюють. Особливо на роботі люди порівнюють свої робочі завдання, знання з колегами та пошук справедливості в нагородження. Адамс запропонував, що коли працівники зазнають позитивного дисбалансу, вони вживають певні заходи, щоб отримати це знову.  Також слід обов'язково згадати теорію тривалості В.Х. Врума, яка виробила формулу для вимірювання мотивації. Визначивши деякі основні теорії мотивації, було продемонстровано, що існує кілька підходів, які стосуються мотивації, і що ніхто з них не може бути прийнятий без будь-якого критицизму [10, 307-313]. Всі теорії ґрунтувалися на деяких експериментах або спостереженнях, отже, вони лише були письмовими висновками про досліджувану ситуацію. Хоча ситуації можуть бути подібними, вони, ймовірно, ніколи не будуть однаковими. Тому менеджери повинні перш за все спрямувати свою увагу на працівників. Вони повинні спостерігати за співробітниками, спілкуватися з ними, щоб вони могли скласти картину про їх очікування та поведінку. Доки це не буде досягнуто, керівники повинні вибирати, якої теорії слідувати. Всі ці підходи були представлені, щоб проілюструвати складний процес мотивації та дати корисні ідеї щодо вирішення цієї проблеми. Проте треба пам'ятати, що жодна з них не визнається найкращою теорією, оскільки правильний "стиль" лежить десь посередині. Ці теорії базуються на думці вчених щодо мотивації, яка потім намагалася виробити таку теорію, яка б підтримала їхні ідеї. Кожен теоретик зробив важливе розуміння цієї проблеми, тому, не концентруючи увагу лише на одному підході, можна застосовувати кожну з них, але у різних випадках. Існує дуже важливий факт, що всі дорослі люди вже сформовані, і що їх ставлення до зовнішніх чинників відрізняється від однієї людини до іншої.  У 1994 році П.Ружичка розповів про мотиваційний профіль осіб, який виражає відносно стабільну або довготривалу орієнтацію, перевагу мотивації як частину загальнолюдського профілю. Профіль мотивації створюється різними факторами - необхідністю соціальних контактів, необхідністю соціальної безпеки, необхідністю самооцінки, тенденцією до утвердження в суспільстві, особистими рисами такими, як чутливість, співпраця та незалежність. Профіль мотивації складається з широкого кола "вимірів", або можна сказати, мотиваційна спрямованість, до якої людина має сильніші або слабкіші переваги. У 1998 році К.Провазник та П.Комаркова демонструють вісім вимірів, які формують мотиваційний профіль. Головним чином зараз нас буде цікавити одна мотиваційна орієнтація, яка відрізняється в ставленні особи до успіху - люди, як правило, наближаються до успіху або уникають невдачі. Особи, що наближаються до успіху, активні на роботі, творчі та інноваційні. Тоді є люди, які виконують свою роботу згідно з інструкціями, вони, як правило, віддають себе лише легким цілям, які вони певно зустрічають - вони ведуть себе відповідно до знаменитої прислів'я "Той, хто нічого не робить, нічого не псує". Немає сумніву, що працівники на вищих рівнях організаційної структури повинні бути орієнтовані на успіх, оскільки ринки бізнесу постійно змінюються, і компанія, яка бажає досягти успіху, не може боятись спробувати нові стратегії, щоб уникнути невдач. Індивідуальна тенденція до наближення успіху або уникнення невдач дуже тісно пов'язана з мотивацією роботи [4, 67-81]. Мотивація продуктивності, іншими словами, ставлення до успіху, визначається соціальною обстановкою, національною культурою та деякими іншими факторами. Не тільки всі ці фактори впливають на мотивацію продуктивності роботи, вони також впливають на нашу особистість в цілому, а також на те, як ми поводимося. Треба відмітити важливість мотивації в діяльності з управління персоналом. По-перше, керівники повинні пояснити вплив мотивації на можливість визначити її важливість. Коли людина мотивується займатися певною діяльністю, вона безумовно робить більше зусиль до завдання, ніж коли вона є немотивованою. Менеджер може найняти людину з надзвичайними навичками, знаннями та досвідом, але це не забезпечить її задовільну роботу. Це дуже важливо для організації, оскільки їй потрібен персонал, який робить все можливе і мотивуватиметься досягненню цілей, які відповідають стратегії організації. Мотивація не є єдиним елементом, що визначає ефективність працівників, але це, безумовно, відіграє важливу роль.  Є два типи людей. Люди, які самостійно мотивовані, а це означає, що вони не потребують зовнішніх імпульсів для здійснення діяльності. І напроти є друга група співробітників, яких набагато більше. Ці люди виконують завдання, оскільки існують зовнішні стимули, які їх мотивують.  Під час ідентифікації результатів роботи зазначаються два або три важливих чинника: мотивація (готовність докласти зусиль), вміння, а іноді й робоча обстановка. Можливість розповідає про фізичні та психічні межі працівників, технічні знання та кваліфікацію, досвід роботи та навчання. При визначенні робочого середовища керівник повинен враховувати технічний рівень устаткування організації, такий як машини чи інструменти, рівень безпеки на робочому місці, відносини з колегами та керівниками та багато інших. Багато опитувань показало зв'язок між ворожим робочим середовищем та прибутком компанії. В залежності від обставин та оточуючого середовища існують різні способи підвищення мотивації. Коли мотивація працівника не є задовільною, є ефективні способи, які менеджер може використовувати для підвищення ефективності роботи своїх співробітників. Цей процес називається стимуляцією, і речі, які мають силу для посилення мотивації, називаються стимулами. На думку Паукнерова (2006), стимуляція розуміється як зовнішнє втручання у поведінку людей, систематично впливаючи і регулюючи мотивацію людини. Ми стимулюємо людей, тому що ми хочемо, щоб вони робили те, що ми бажаємо. Існують різні способи стимулювати працівників, щоб вони працювали більш ефективно [6, 16-25].  Загальновідомо, що чим більш розвинена компанія, тим більша універсальність стимулів, які використовуються.   Організація може вибрати матеріальну фінансову та матеріальну нефінансову винагороду (стимули) та нематеріальну винагороду. 
Зараз розглянемо матеріальну винагороду. Є два види грошової винагороди - фінансові та нефінансові. Фінансова винагорода надається працівникам за час, витрачений на роботу, залежно від їхньої посади, кількості відповідальності, результативності та інших критеріїв. У 2000 році Стівен П. Роббінс та Девід Деценцо  стверджували, що фінансові стимули є найбільш мотиваційними, якщо вони пов'язані з результатами, і вони не є єдиними теоретиками, які прийшли до цього висновку. Працівник повинен мати змогу бачити чіткий  зв'язок між зусиллями, поставленими в завданні, та отриманою нагородою. За словами Стівена П. Роббінса та Девіда А. Децензо, нефінансові винагороди покликані збагатити життя працівників. Серед них можна назвати компанію автомобілів, ноутбуків, спортивних або культурних допоміг, страхування життя та інвалідності тощо.  Розглянемо більш детальніше нематеріальну винагороду. Більшість співробітників шанують, коли їх зусилля визнаються їхніми роботодавцями, тому організації повинні приділяти більше часу, щоб висловити подяку своїм співробітникам. Однак гроші - це не єдиний спосіб це зробити. Є стимули, які не мають істотного фактору, але все ще мають величезну силу для мотивації. Публічна похвала, просування та позитивна оцінка - лише деякі приклади нематеріальних нагород. Широко обговорюється, який тип стимулу є найпотужнішим. Проте слід знову заявити, що кожен співробітник має різні цінності, а отже, те, що стимулює одного співробітника, не обов'язково повинно мати однаковий ефект на іншого.  Серед інших виявлень M. Poll показав, що, хоча 70 відсотків працівників отримали словесну похвалу, лише 49 відсотків шукали саме  цього від керівництва, а з іншого боку - 29 відсотків тих, хто вважав словесну похвалу важливою, не отримували її від своїх роботодавців. Незважаючи на те, що існує безліч способів стимулювати мотивацію працівників, завдання HR-менеджера - знайти найбільш ефективний. Опитування, проведене П.Грінбергом, підтвердило, що незалежно від того, який тип визнання надається, позитивне управління має значний вплив на залучення працівників та виконання роботи. Він визначив: "Менеджери мають більше впливу, ніж можливо, якщо вони усвідомлюють зацікавленість співробітників, оптимізм та продуктивність ...". За даними статистичних спостережень 86 відсотків американських працівників назвали почуття цінності важливим фактором для щастя, тоді як лише 37 відсотків сказали, що вони дійсно існують у роботі [13]. Мотив праці формується лише тоді, коли трудова діяльність є головною умовою одержання блага. Якщо критерієм у розподільчих відносинах є відмінності статусу (посада, кваліфікаційні розряди, ступені, звання тощо), стаж роботи, належність до відповідної групи (ветеран, інвалід, учасник війни), тоді формуються мотиви службового просування, одержання розряду, ступеня або звання тощо, які не обов'язково передбачають трудову активність працівника.  Досвід господарювання свідчить, що мотивація як внутрішній механізм спонукання до дії є результатом складного комплексу потреб, які постійно змінюються. Для ефективної мотивації своїх працівників керівнику слід визначити, які ж насправді їхні потреби, і забезпечити найкращий спосіб задоволення їх доброю роботою.   Таким чином, вищезгадані факти показали тісний зв'язок між внутрішньою мотивацією та стимуляцією індивідуума. Фактори, які можуть стимулювати людину, незліченні, але вони мають бажаний ефект лише тоді, коли вони відповідають потребам особи. Тому важливо знати, чого прагне співробітник, будь то матеріальна або нематеріальна нагорода. Після виконання цієї умови працівники почуваються задоволеними на роботі і кориснішими для компанії. 2. Шляхи підвищення ефективності управління трудовим колективом Відділи кадрів і служби управління людськими ресурсами в багатьох організаціях в основному звикли займатися плануванням чисельності кадрів в компаніях. Їх головне завдання - домогтися відповідності працівників зі штатними розкладами колективу. Щорічні всесвітові опитування виявило, що серед п'яти кращих факторів, які мають великий вплив на задоволення робочих місць працівниками - це компенсація / оплата, вигоди, безпека робочих місць, гнучкість для збалансування трудових та життєвих проблем та спілкування між працівниками та вищими керівниками. При зосередженні на робочому та особистому балансі, найбільш задоволеними є працівники державних служб (57%). Робочий та життєвий баланс сьогодні стає гарячим питанням. Він широко обговорюється на конференціях з питань персоналу, в газетах та книгах, але все ж таки він недостатньо сприймається самими компаніями. Опитування "Monster Worldwide" показало, що лише 29 відсотків працівників у всьому світі, які брали участь у цьому онлайн-опитуванні, задоволені робочим та життєвим балансом, які пропонує роботодавець. З іншого боку, 58 відсотків з них погоджуються з тим, що вони змушені працювати занадто багато (Monster Worldwide, онлайн). Таким чином, це може означати для роботодавців те, що організації, які планують запропонувати програму роботи / життя, будуть більш конкурентоспроможними на ринку праці, ніж компанії, які цього не роблять. Зі зростанням числа жінок, які працюють на робочому місці, на ринку праці починають виникати різні вимоги та очікування. Особливо жінки хочуть подбати про своїх дітей і мати можливість заробляти гроші одночасно. Компанії, що пропонують гнучкий робочий час або роботи на умовах неповного робочого часу, можуть служити для підтримки цих потреб. У Сполучених Штатах ці організації почали позначатися як "сімейні організації", оскільки вони намагаються знайти спосіб, як їх персонал може насолоджуватися обома процесами [13]. Конкуренція між організаціями стане все більш очевидною. Компанії боротимуться за талановитих працівників і намагатимуться заманити їх на різні переваги, які задовольняють їхні потреби. Проте пакет вигод не є єдиним чинником, важливим для працівників. Його ефект часто є короткостроковим, тому що працівники звикають до цього. Якість HRM та його розуміння співробітників компанії мають більш широкий та тривалий ефект. Всі види діяльності з управління персоналом мають значний вплив на враження працівників про себе, їхню роботу та всю організацію. Проте винагорода та всі пов'язані з нею практики, мабуть, найбільш помітно пов'язані з мотивацією працівників, оскільки їх головна мета полягає в тому, щоб впливати на співробітників, щоб вони були більш ефективними та більш об'єднаними з компанією. Організація має незліченні можливості для оцінки своїх співробітників, тому вони відчувають себе визнаними, цінними та важливими.  Менеджер з персоналу повинен мати на увазі, що кожен день у всьому світі з'являються  нові способи стимулювання працівників і повільно намагатися запровадити ці практики та інтегрувати їх у існуюче середовище. Завдяки глобалізації цей процес прийняття нових практик набагато швидший, ніж це було в минулому. Сьогодні велика увага приділяється працівникам і тим, що вони повинні бути прийняті як найцінніше майно, яке має організація. У сусідніх країнах дуже часто  проводяться конференції, в яких інформуються про нові шляхи стимулювання роботи працівників. HR менеджери обмінюються ідеями з цих питань і намагаються знайти найкращий спосіб вплинути на продуктивність працівників. Такий обмін ідеями особливо важливий при розгляді стимулів, адже керівники повинні знати, які з них найбільш точні. Менеджер повинен знати про той факт, що стимули мають бажаний стимулюючий ефект на продуктивність працівників лише тоді, коли вони відповідають потребам працівників. Тому ефективні організації вже почали використовувати гнучкі пільги, а це означає, що працівник може обирати більше варіантів та вирішувати на особисту користь, яка максимально задовольняє його потреби. Коли люди приєднуються до організації, вони приносять з собою певні потреби, які впливають на роботу на робочому місці. Деякі з цих потреб фізіологічні; інші пов'язані з психологічними та соціальними цінностями. Маслоу розробив ієрархію потреб: фізіологічні, безпеки, соціальні, поваги та самореалізації. Вони взаємодіють з навколишнім середовищем, щоб формувати робочі місця, які є основою мотивації. Крім того, мотивація впливає на сприйняття людей, включаючи їх почуття справедливості та справедливості в ситуації [10, 77-79]. За моделлю, розробленої Герцбергом, на мотивацію впливають зміст і мотиваційні фактори. Важливими факторами мотивації є сама праця, досягнення, зростання, відповідальність, просування і визнання. Це насамперед внутрішні мотиватори, а не зовнішні. Моделі Маслоу та Герцберга мають багато подібностей, оскільки вони обидва зосереджені на потребах, але вони роблять це з дещо різних точок зору. Когнітивні моделі домінують у думці про мотивацію, але модифікація поведінки набуває все більшого використання. Велика увага приділяється мотивації типу макромотивація; але для того, щоб побудувати повне мотиваційне середовище, більше уваги слід приділяти мотивації типу мікромотивації. Тому мотивація, однак, є домінуючим внутрішнім бажанням людини, але лідер команди може керувати шляхами та засобами, за допомогою яких послідовники можуть задовольнити свої потреби. Очевидно, що важко мотивувати індивідуума, оскільки він керується вираженою мотивацією або несвідомою мотивацією та множинністю мотиваційних послідовностей. Легко вести мотивацію команди або групову мотивацію, коли індивідуальна мотивація втрачає важливість, і мета групи стає цільовою. Тоді це не мотивація, а групове моральне озброєння - це "душа", тобто почуття групової діяльності з бажанням високого досягнення цілі групи, коли людина може комфортно ігнорувати свої особисті цілі чи потреби. Така моральна мотивація є переважно психологічною, а не фізіологічною. Є кілька причин, чому важливість мотивації працівників дуже потрібна організації. Головним чином тому, що це дозволяє керівництву відповідати цілям організації. Без мотивованого робочого місця, будь-яка організація може розташовуватися в дуже ризикованій позиції. Задоволення працівників є важливим для кожної організації, оскільки це може призвести до позитивного зростання компанії. 
Найпростіший спосіб підвищити мотивацію працівників - це позитивне спілкування на робочому місці.  Співробітники також часто хочуть бачити організацію, у якої вони працюють успішною. Багато хто має відмінні ідеї, починаючи від економії грошей до оперативного вдосконалення. Керівництво має докласти зусиль, щоб попросити і послухати пропозиції.  
Керівництво повинно довести до своїх співробітників, яким чином  їх окремі зусилля та внесок відіграють важливу роль у загальних цілях та напрямках компанії. Працівники будуть пишатися і займатися своєю роботою ефективніше, якщо вони знають, що їх зусилля створюють вплив на організацію; незалежно від того, наскільки великі чи малі їх внески. Керівництво не повинно винагороджувати своїх працівників кожен раз, коли вони виконують певну задачу. Іноді достатньо простого "дякую". Ці значущі слова підтверджують зусилля, створюють лояльність і заохочують людей працювати ще сильніше. Керівництво також може опублікувати позитивну цитату або фотографію та розташувати її так,  щоб інші могли бачити. Флора і фауна також допомагають створити спокійне робоче середовище для співробітників, тому чому б не додати пару рослин навколо робочого місця працівників. Таким чином, позитивне робоче місце - це найважливіший елемент, який допоможе організації стати на вершині. Цей процес може зайняти багато часу тому, що іноді дуже важко стимулювати мотивацію працівників на робочому місці.  Аналіз досліджень в області іміджу, соціальної психології та організаційної психології показує взаємозв'язок і взаємозалежність соціально-психологічного клімату та внутрішнього іміджу організації. Проте майже ніяких емпіричних досліджень з цього питання практично немає, через недостатній розвиток емпіричних методів дослідження. Існує тісний зв'язок між  впливом соціально-психологічного клімату на внутрішній імідж компанії. Очевидно, що здоровий соціальний та психологічний клімат є однією з умов підвищення продуктивності праці, задоволення працівників та командної роботи. З одного боку, це відбувається спонтанно, з іншого - це результат систематичної психологічної роботи з членами команди, спеціальні заходи, спрямовані на створення та підтримку підтримуючих, гармонійних відносин між менеджерами та персоналом. У нашому розумінні соціальний та психологічний клімат є інтегральним специфічним соціально-психологічним станом організації в цілому, для якого характерний відносно стабільний психологічний настрій персоналу, який проявляється в різних формах спільної діяльності та спілкування у відносинах, у яких працівники працюють один з одним у соціальному середовищі. Сформований на основі емоційних та трудових відносин у групі та індивідуальних цінностей та ціннісних орієнтацій, соціально-психологічний клімат, визначає систему взаємин співробітників один з одним, їх роботу та функціонування всіх форм життя. Соціальний психологічний клімат є якісним аспектом міжособистісних відносин, який виявляється у формі психологічних умов, які сприяють або перешкоджають розвитку продуктивної діяльності особи в групі. Соціальний психологічний клімат в організації залежить від рівня сумісності та гармонії членів групи. Сумісність і гармонія визначають ступінь взаємозв'язку та взаємозалежності людей. Ефективно робоча група є групою психологічної цілісності. Замість багатьох «Я» існує концепція «МИ». Думки, оцінки, почуття та дії особи "Я" наближаються, існують спільні інтереси та цінності, що доповнюють інтелектуальні та особистісні особливості. Одним з найважливіших завдань організації є створення адекватного сприйняття цінностей та значень у персоналу. З цією метою формується внутрішній образ чи образ організації, який відображається в свідомості (і підсвідомості) працівників. Внутрішній образ організації - це думка (погляд), сформована професійними зусиллями на основі емоційно-кольорового сприйняття образу організації. Головними рисами внутрішнього іміджу є корпоративна культура організації та соціально-психологічний клімат. Можна сказати інакше: внутрішній образ - це образ та сприйняття психологічного ставлення до організації її працівниками, менеджерами, власниками та іншими організаціями, які складають внутрішнє середовище компанії. Крім того, наявність позитивного представництва об'єднує команду, створює сприятливий соціально-психологічний клімат в організації. Внутрішнє зображення настільки важливе, як зображення у зовнішній сфері, тому створення позитивного іміджу - це не просто хороша рекламна кампанія, це складний і багатогранний план, всі частини якого мають бути суто взаємопов'язаними та взаємозалежними. Команда, яка добре співпрацює, є більш ефективною, продуктивною та успішнішою, але створення команди на роботі може бути складним. Ефективне спілкування є критично важливим для будь-якої організації та може допомогти у багатьох аспектах. Комунікація відіграє певну роль у розвитку, взаємодії з клієнтами, управлінні персоналом. Працівники є ключовою аудиторією, оскільки вони часто служать каналом для інших аудиторій. Якщо працівники позитивно інформовані та задіяні, зв'язок з іншими клієнтами організації також може бути сильним. Ефективні комунікації допомагають встановити чіткі очікування для працівників і  для споживачів. Для працівників чіткі очікування покажуть, як їх ефективність вплине на організацію та дасть їм уявлення про те, що їм потрібно зробити, щоб досягти позитивного відгуку. Для клієнтів чітке спілкування може допомогти керувати своїми очікуваннями щодо сервісних питань або навіть про те, як краще взаємодіяти з організацією. Ефективне спілкування створює міцні відносини. Довіра та лояльність є ключовими факторами у будь-яких відносинах, і обидва вони посилюються завдяки комунікації, спрямованою на задоволення індивідуальних потреб, передачі важливої інформації та надання зворотного зв'язку - позитивного та конструктивного. Взаємні зв'язки з зовнішніми аудиторіями також створюють міцний суцільний зв'язок та надають інформацію про продукти, послуги, культуру компанії та цінності. 
Відкриті канали зв'язку можуть призвести до нових ідей та інновацій у ряді сфер. Працівники, які розуміють, що важливо для їх компаній, можуть зосередити увагу на вдосконаленні та визначенні можливостей для інновацій, які можуть допомогти у подальшому успіху. Коли працівники знатимуть, що їх ідеї будуть шукати, а керівники організації  матимуть відкритий розум, вони, швидше за все, внесуть свої ідеї. Клієнти також можуть бути джерелом чудових ідей, які допоможуть покращити послуги та сервіс в будь-якої організації. Ефективне організаторське спілкування призведе до сильної командної роботи та здатності співробітників на всіх рівнях організації працювати разом для досягнення цілей організації. Крім того, ефективне організаторське спілкування забезпечить працівників знаннями, структурою та позитивним робочим середовищем, яке їм потрібно для комфортного вирішення конфліктів та проблем. Хороша комунікація має значення на роботі, це вимагає спілкування для роботи в команді, і навіть люди, що працюють поодинці, повинні звітувати перед своїми керівниками. Керівник, у свою чергу, теж повинен повідомити співробітникам про те, що від них очікується. Погане спілкування призводить до помилок, невдач, а іноді і судових справ. Ефективне спілкування допомагає запобігти їх. Ефективне, чесне спілкування може зв'язати працівників разом. Якщо співробітники спілкуються один з одним на роботі, це - важливий крок до побудови гарної команди. Працівники, які з нетерпінням чекають спілкування зі своїми колегами, більш захоплені прийомом на роботу. Якщо вони знають, що вони можуть поговорити з керівником про проблеми і він буде слухати, цей факт зв'язує їх з компанією. Гарне спілкування створює команди та підвищує лояльність працівників. Змішані вказівки та нечіткі розпорядження керівництва є поганими для всіх. При спілкуванні з працівниками менеджери повинні мати чітке уявлення про те, чого вони хочуть і чекають. Це стосується також того, чи є спілкування ефективним через зустрічі, інструкції, огляди продуктивності або довідники працівників. Якщо працівники розуміють свої обов'язки, все відбувається гладко. Гарне спілкування ще важливіше, якщо робоча сила різноманітна. З поєднанням раси, національностей, статей чи віросповідань на роботі люди легко випадково ображають один одного. Якщо правила пропаганди та перегляду працівників незрозумілі, працівники меншин можуть відчувати, що вони були піддані дискримінації. Політика, яка чітко визначає, як компанія застосовує нагороди та штрафи, може очистити ситуацію. Чіткі інструкції, які розповідають співробітникам, як поводитися один з одним, допомагають уникнути небажаного конфлікту. Коли робота йде важко, працівники нервують.  Якщо керівництво підриває обговорення фактів, це може вбити віру в компанію. Обговорення чесно ситуації, яка склалася, може зміцнити довіру співробітників. Якщо компанія була чесною та ефективно спілкувалася, вона має цінний резерв довіри. Наведемо деякі переваги та недоліки комунікації в організації. Без спілкування на робочому місці співробітники не будуть знати, що робити, і клієнти не будуть знати, чого саме очікувати від замовлення. Зв'язок відіграє важливу роль у майже кожному аспекті керування організацією, і, коли це робиться добре, він змазує колеса операцій та підтримує високий рівень моралі. Коли цей процес робиться погано, це створює непотрібну погану ситуацію і перешкоджає щоденній роботі. Насправді не існує жодних недоліків ефективного та конструктивного спілкування. Проте, коли зв'язок розбивається і стає не функціональним, особисте робоче місце та працюючий співробітник буде стикатися з постійними недоліками. Цифрові платформи та засоби комунікації прискорюють потік інформації. Проте працівники, перевантажені інформацією, можуть мати труднощі в з'ясуванні того, що важливо. Якщо  працівники отримують сповіщення електронною поштою,  у них можуть виникати проблеми зі сортуванням інформації по електронній пошті, щоб знайти найбільш важливу для своєї роботи. Гарне цифрове спілкування - це не просто питання правильної платформи. Його успіх також залежить від майстерності - як надати працівникам всю необхідну інформацію - але не більше, ніж вони можуть обробити. Чим краще керівництво спілкується зі своїми працівниками, тим краще вони спілкуються один з одним, тим краще атмосфера на робочому місці. Співробітники, які відчувають розлади за спиною один до одного, створюють токсичне середовище, що призводить до збільшення суперечок та меншої готовності до творчої співпраці вирішувати проблеми. Конструктивно вирішити деякі питання при цьому буває дуже важко. Але якщо організація  робить відкритість пріоритетом і менеджери навчаються добре слухати різноманітні голоси, співробітники, швидше за все, довірятимуть один одному, працюватимуть разом і стануть все більш ефективними. Хороша міжособистісна комунікація також важлива для мотивації працівників. Повідомлення електронної пошти, що виражає вдячність за добре виконану роботу, майже не є такою ж задовільною, як особиста розмова з контактною особою. Багато років візуальне спілкування було єдиним варіантом для організацій. На сьогоднішній день існує безліч варіантів, які є теж найбільш ефективною формою спілкування: телефоном, електронною поштою на форумах та соціальних мережах. Організація повинна забезпечити, щоб менеджери та працівники знали про наявні їм інструменти та про те, як ефективно їх використовувати. 
 Досвід деяких компаній довів, що існує можливість підключення до міжгалузевих мереж, що дозволяє отримати більш повну інформацію про ринок праці в цілому та навіть про окремих працівників - їх попередні робочі місця, досвід, кваліфікація та так далі. 
Навіть у важкі часи організації повинні бути прихильні до відкритого та чесного спілкування. Обмін інформацією, навіть якщо інформація є негативною, може пройти довгий шлях до заснування фундаменту міцного спілкування та довіри. ВИСНОВОКПроведені дослідження, представили багато цікавих висновків, які відображають потреби сучасних менеджерів. Надзвичайно цікавий висновок полягає в тому, що, незалежно від місця проживання, всі менеджери оцінювали нематеріальні інструменти як інструменти, що мають найбільш ефективний вплив на мотивацію своєї  роботи. Такий висновок повинен принести певний оптимізм, зокрема тим, хто має обмежені фінансові кошти. Він також повинен надихнути роздуми на місце нематеріальних інструментів мотивації в організації та спонукає керівників надавати їм більше уваги час від часу. Заробітна плата не вийшла на вершину рейтингу всупереч поширеній думці, що працівники найкраще мотивуються за рахунок оплати праці. Крім того, слід зазначити, що не фінансові матеріальні інструменти також не були оцінені працівниками, що може стати важливими новинами для роботодавців. Результати досліджень призводять також до наступного висновку, що мотиватори, важливі для керівників низького рівня, дуже схожі на те, що важливо для найвищого рівня. Мотивація працівників є дуже важливою в сьогоднішніх бізнес-середовищах, і різний культурний рівень впливає на способи, які використовуються для стимулювання робочої сили. Згідно з представленими висновками,  можна стверджувати, що мотивація відіграє дуже важливу роль у сучасному діловому середовищі.Згідно проведених досліджень, можна стверджувати, що зростає число компаній, які приділяють велику увагу мотивації працівників, оскільки мотивація визначає ставлення працівників до роботи. Існування таких опитувань також підтверджує наявність видимої мети визначення факторів, які впливають на продуктивність працівників, таких як їх мотивація, задоволеність роботою або стимулювання.Проведені дослідження показали, що ці заходи є дуже зацікавленими організаціями, які демонструють високий прибуток. Компанії, які оцінювалися як кращі роботодавці країни, демонстрували як високий інтерес до своїх співробітників, так і високий оборот. Більшість успішних компаній бачать своїх співробітників як найбільш цінне майно, яке вони мають, і тому вони намагаються задовольнити їх роботу.  Тренінг виявився дуже важливим, головним чином, завдяки його величезному значенню у сучасному постійно зміненому діловому середовищі. Не дивно, що компанії інвестують грошові кошти у різні тренування, оскільки зміни в бізнес-середовищі не є однаковими для кожної галузі бізнесу.Нами також доведено, що менеджмент персоналу є дуже важливим підрозділом в організації та його позитивна  діяльність довгостроково впливає на успіх компанії.Таким чином, запропоновані заходи  значно покращать сучасний стан підприємства та дозволять йому зайняти стійкі позиції у конкурентній боротьбі за рахунок впровадження нових форм  активізації діяльності трудового колективу.СПИСОК ЛІТЕРАТУРИАндрейцева І. А. Технології управління персоналом: навч.-метод. посіб. / І. А. Андрейцева. – Кам’янець-Подільський: Сисин Я. Л., 2015. – 164 с. 
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11. Петюх В. М. Управління персоналом: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / В. М. Петюх, Б. Г. Базилюк, О. О. Герасименко. – Київ: КНЕУ, 2007. – 320 с. 
12. Сайт «Власна справа» [Електронний ресурс] –Режим доступу: http://www.vlasnasprava.info.  
13. Хміль Ф. І. Основи менеджменту: [підручник] / Ф. І. Хміль. – К.:Академвидав, 2003. – 607 с. НОТАЦІЯАктуальність теми полягає в тому, що основна увага до концепції управління персоналом сьогодні пов'язана з зростанням ролі окремого працівника. Знаючи його мотиваційну систему керівник отримує здатність формувати її відповідно до запитів, які стоять перед організацією. Особливе значення має управління людськими ресурсами, оскільки дозволяє реалізовувати та узагальнювати низку питань індивідуальної адаптації до зовнішніх умов, беручи до уваги особистий чинник при побудові системи управління персоналом.  

Мета роботи - на основі сучасних наукових підходів до управлінської діяльності на підприємстві провести аналіз системи управління персоналом обраного об'єкта дослідження і визначити шляхи вдосконалення в цій області. 
Для досягнення мети були поставлені і вирішені наступні завдання: 
– визначити поняття, розглянути загальну сутність управлінської діяльності; 
– провести аналіз системи управління персоналом; 
– розробити пропозиції щодо формування шляхів підвищення ефективності управління трудовим колективом. 
Об'єктом дослідження виступає процес формування управлінської політики. 
Предметом дослідження є управлінська діяльність і механізм формування менеджменту персоналу на підприємстві. 
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 ВИСНОВКИ 

 

На основі проведеного дослідження зроблено наступні висновки: 

1.Фpaнчaйзинг - це контрактна будова, в якій фpaнчaйзер надає 

незалежному від нього фpaнчaйзі ліцензію на використання його імені та торгових 

марок, а також на використання його системи управління бізнесом. Також 

фpaнчaйзингова угода передбачає навчання персоналу фpaнчaйзингового 

підприємства та технічну допомогу фpaнчaйзера. Фpaнчaйзі зобов'язаний вести 

свій бізнес відповідно до системи, що її розробив фpaнчaйзер та проводити 

належні відрахування . 

2.Основною рисою та найбільшою перевагою фpaнчaйзингу є те, що він 

поєднує в собі глибокі знання, досвід, стабільне фінансове становище 

фpaнчaйзера- організатора справи, власника генеральної ліцензії, ноу-хау, патенту, 

головного консультанта та постачальника сировини, продуктів, обладнання, 

технології, необхідних для ведення бізнесу та фpaнчaйзі- бізнесмена, підприємця, 

менеджера, чия діяльність є самостійною, але його підприємство функціонує не як 

окремий суб'єкт підприємництва, а як частина єдиного комплексу, що об'єднаний 

фpaнчaйзером- власником нематеріальних активів підприємства, що належить 

фpaнчaйзі. 

3.Слід особливо відзначити, що саме нематеріальні активи, інтелектуальна 

власність фpaнчaйзера є основною причиною, що спонукає незалежного 

підприємця ставати під фpaнчaйзингову угоду, навіть у тих випадках, коли 

підприємець - фpaнчaйзі знає певну справу досконало. 

4.Фpaнчaйзингова система співробітництва являє собою специфічну 

варіацію вертикальної інтеграції великих і малих фірм через оригінальну систему 

контрактів-ліцензій (франшиз). Вони дозволяють фpaнчaйзі, тобто невеликій 

фірмі, вести певний вид підприємницької діяльності, встановлений іншою 

стороною - фpaнчaйзером, переважно великою (головною) фірмою. 
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5.У світовій практиці найбільш поширеними різновидами фpaнчaйзингу на 

внутрішньому ринку є бізнес-формат, на зовнішньому - майстер-франшиза. 

6.Перспективність застосування фpaнчaйзингу підтверджує життєздатність 

малих фірм. За даними АМБ, в США до кінця п`ятого року існування банкрутами 

стали лише 14% фpaнчaйзингових підприємств, тоді як для незалежних молодих 

фірм цей показник становить більше 65%. Фінансова підтримка у формі 

фpaнчaйзингу користується широкою популярністю в США, Канаді, Західній 

Європі, Японії, в країнах Карибського та Тихоокеанського басейнів. 

7.Для України фpaнчaйзинг є порівняно новим явищем, тоді як у 

промислово розвинутих країнах він практикується століттями, забезпечуючи 

потреби суспільства в різних послугах. Більшість істориків підприємництва 

вважають, що фpaнчaйзинг зародився в США. У кінці XIX століття, коли ряд 

великих компаній США продають малому бізнесу право на продаж своїх виробів 

по всій країні, він досягає розквіту. 

8.Одним з найбільш показових прикладів ефективної реалізації 

фpaнчaйзингової технології є мережа компанії МсDоnаld's, яка представлена на 

сьогоднішній день у 119 країнах світу більше 30000 ресторанами, близько 75% 

(приблизно 23000) з який знаходяться в управлінні фpaнчaйзі. 

9.Законодавчою основою здійснення фpaнчaйзингових відносин в Україні є 

Цивільний та Господарський кодекси України. 

За результатами проведеної оцінки ефективності проекту розвитку 

фpaнчaйзингової системи підприємства "МакДональдс-Україна" у 2010 році 

можна зробити висновки, що підприємство є ефективним, отримує додаткову 

чисту теперішню вартість у розмірі 10874760 грн., внутрішня ставка доходності 

проекту складає 74,85%, індекс прибутковості проекту дорівнює 13,519, що 

свідчить про прибутковість підприємства. 

Для України фpaнчaйзинг є порівняно новим явищем, тоді як у промислово 

розвинутих країнах він практикується століттями, забезпечуючи потреби 

суспільства в різних послугах. Більшість істориків підприємництва вважають, що 
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фpaнчaйзинг зародився в США. У кінці XIX століття, коли ряд великих компаній 

США продають малому бізнесу право на продаж своїх виробів по всій країні, він 

досягає розквіту. 

8.Одним з найбільш показових прикладів ефективної реалізації 

фpaнчaйзингової технології є мережа компанії МсDоnаld's, яка представлена на 

сьогоднішній день у 119 країнах світу більше 30000 ресторанами, близько 75% 

(приблизно 23000) з який знаходяться в управлінні фpaнчaйзі. Також варто 

виділити мережу IKEA, усі магазини якої (більш 180 у більш ніж 60 країнах) 

працюють за фpaнчaйзинговми угодами. 

9.Незважаючи на широке застосування фpaнчaйзингу в усьому світі, тільки 

14 країн прийняли спеціальні законодавчі акти, що стосуються фpaнчaйзингу. До 

числа таких країн належать США, Канада, Мексика, Бразилія, Іспанія, Франція, 

Австралія, Китай, Малайзія, Індонезія, Північна Корея, Білорусія, Росія, Румунія. 

10.Законодавчою основою здійснення фpaнчaйзингових відносин в Україні є 

Цивільний та Господарський кодекси України. 

11.Фpaнчaйзинг як складова економіки України знаходиться на початковому 

етапі розвитку. За даними Асоціації фpaнчaйзингу України, у нашій країні на 

сьогоднішній день функціонує близько 100 фpaнчaйзингових мереж (для 

порівняння: у США їхня кількість складає більше 1500, у Франції — більше 750, у 

Польщі — близько 140). І хоча успішні приклади використання фpaнчaйзингу в 

Україні залишаються досить рідкими, в останні кілька років їхня кількість почала 

поступово збільшуватися. У той же час експерти відзначають, що розвиток 

фpaнчaйзингу в Україні стримується цілим рядом факторів, основними з яких є: 

недосконалість законодавчої бази, відсутність у вітчизняних підприємців досвіду 

роботи в рамках фpaнчaйзингу, несумлінне відношення до виконання договірних 

зобов'язань і чужої інтелектуальної власності, низький рівень розвитку 

банківського кредитування і так далі. 

12.Як відзначено вище, на сьогоднішній день в Україні функціонує близько 

100 фpaнчaйзингових мереж. При цьому більше 50% усіх фpaнчaйзингових 
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договорів пов'язані з торгівлею нафтопродуктами по системі джоббингу («ТНК-

Україна», «Лукойл-Україна» і «Альянс-Україна»), а також класичними 

ресторанами і закладами фаст-фуд (Pizza Chelentano, «Картопляна хата», 

«Максмак», «Два гуся», мережі ресторанів «Козирної карти», «Пан Пицца», 

«Ростик'с», Baskin-Robbins). Крім того, по фpaнчaйзингу працюють представники 

роздрібної торгівлі: одяг — Sensus, Gregory Arber, VD One, Argo Trading і Sela; 

взуття — «Монарх» і «Эконика». Також механізм фpaнчaйзингу використовують 

хімчистки American Clearens International і Un Момеntо, мережа магазинів 

фотопослуг Kodak, мережа СТО Bosch Auto Service, фітнес-клуб «Планета 

Фитнесс», «1С: Фpaнчaйзинг», туристичні агентства мережі «Галопом по 

Европам» і багато хто інші. 

13.В Україні представлені фpaнчaйзери Росії, Польщі, Голландії, Франції, 

США й інших розвинених країн. В основному це компанії відкривають свої власні 

точки і поки не дійшли до рівня продажу мастер-франшизи на території України 

чи побудови повноцінної фpaнчaйзингової мережі. Це позначається на рівні їхньої 

підготовки до роботи на ринку. Приміром, досить часто можна побачити в них PR-

матеріали іноземною мовою. Це порозумівається тим, що вони ще працюють у 

режимі «розвідки», перевіряючи ринок і відповідність йому своєї франшизи. 

15.Як головну перешкоду на шляху фpaнчaйзингу в Україні більшість 

експертів виділяє недосконалість правового забезпечення реалізації механізму 

фpaнчaйзингу. Вітчизняне законодавство практично не оперує поняттям 

«фpaнчaйзинг». Комерційна концесія, якій присвячена окрема глава в Цивільному 

кодексі України, і яка, на думку українських законодавців, містить у собі сферу 

фpaнчaйзингових відносин, насправді далеко не еквівалентна поняттю 

«фpaнчaйзинг». 

Згідно до запропонованих заходів, у 2020 році ТОВ "Піца Челентано"  

необхідно здійснити проект розвитку своєї фpaнчaйзингової мережі за наступними 

напрямками: 
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1) Відкриття нових представництв компанії у найважливіших регіонах: на 

заході та півдні України для більшої доступності для потенційних фpaнчaйзі у 

кожному з регіонів, здійснення більш ефективного пошуку потенційних фpaнчaйзі, 

налагодження більш надійного постачання заморожених продуктів та контролю за 

діяльністью фpaнчaйзі; 

2) Розширення фpaнчaйзингової мережі; 

3) Створення служби доставки та монтажу обладнання, доставки 

заморожених продуктів; 

4) Створення служби, яка буде займатися підготовкою фpaнчaйзингових 

угод, навчанням персоналу фpaнчaйзі, підтримкою контактів з клієнтами, 

контролем за дотриманням умов договору фpaнчaйзингу, надання консультацій 

щодо діяльності фpaнчaйзингової компанії для фpaнчaйзі. 

 Внаслідок економічної кризи на ринку франчайзингу спостерігається 

зниження грошового обігу найприбутковіших франчайзерів у середньому та 

високому сегменті громадського харчування на 30-40 %, роздрібній торгівлі - 40-

50 %, будівництві - 60-70 %. Отже, за стабільної економічної ситуації в країні обіг 

грошових коштів на ринку франчайзингу буде значно більшим. 

 3. Для ТОВ "Піца Челентано" та ТОВ "Fast Food Systems" Україна необхідно 

використовувати зарубіжний досвід у своїй діяльності з метою надання більш 

якісних послуг. Досягти цієї мети можливо за рахунок надання консультацій, 

підвищення кваліфікації персоналу, контрольза правильним використанням 

технологій, щоб не погіршувати ділову репутацію та споживацький імідж "Fast 

Food Systems", а також з метою підвищення прибутків ТОВ "Піца Челентано". 
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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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63. Стратегія сталого розвитку м. Одеси - від 15.08.2007р. 
64. Дайджест  стратегії сталого розвитку м. Одеси. 

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. 
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