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ВСТУП
Розвиток механізмів управління

різновидами організаційно"правової
форми підприємницької діяльності,
що представляють і відносяться до
інтегрованих акціонерних структур,
наприклад, КМБ, перебувають під
постійним впливом зовнішнього,
внутрішнього й внутрікорпоратив"
ного середовища їх виробничо"гос"
подарської діяльності. Тому рівень
соціально"економічної успішності
КМБ нерідко залежить від ефектив"
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Роз'яснено суть проблеми організування і стимулювання динамі4
ки оптимальних функціональним станом систем мотивування на при4
кладі корпорацій в машинобудуванні (КМБ), що актуальна для вітчиз4
няного й зарубіжного управління інтегрованими структурами. Роз4
роблено варіант системи організування динаміки оптимальної функ4
ціональним станом системи мотивування КМБ. Запропоновано аль4
тернативу системи стимулювання динаміки оптимальної функціо4
нальним станом системи мотивування КМБ.

In the article had been researched the meaning of the organizing and
stimulating of constructing and development the optimal functional
mashinebuilding joint4stock companies motivation system in controle
systems of corporations as one of the popular problam of it management;
had been given the example of way of content of the organizing of
constructing and development the optimal functional mashinebuilding joint4
stock companies motivation system in controle systems of corporations; had
been propoused the alternative of the stimulating of constructing and
development the optimal functional mashinebuilding joint4stock companies
motivation system in controle systems of corporations.
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ності побудови і динаміки оптималь"
них функціональним станом систем
мотивування підприємствами, зокре"
ма організування та стимулювання,
що й визначає актуальність теми.

Питанню створення і розвитку
оптимальних функціональним станом
систем мотивування підприємств, в
тому числі й різновидів організа"
ційно"правової форми підприємниць"
кої діяльності, що представляють та
відносяться до інтегрованих акціо"
нерних структур, присвячено дороб"

ки В. Андронова [2], В. Гриньової [7],
О. Кузьміна [11; 12; 14] й інших [5].
Так, у доробках [2; 5; 7; 11; 12; 14]
значну увагу приділено: висвітленню
поглядів на сутність питання; дослід"
женню ретроспективи, сучасних здо"
бутків і перспектив за питанням; на"
веденню диференційних т.з., розроб"
ленню загальних та спеціальних реко"
мендацій й пропозицій з його вирі"
шення тощо. При цьому в доробках
[2; 5; 7; 11; 12; 14] не обумовлене пи"
тання організування і стимулювання
динаміки оптимальних функціональ"
ним станом систем мотивування у ме"
ханізмах управління КМБ.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є роз'яснення питан"

ня організування і стимулювання ди"
наміки оптимальних функціональним
станом систем мотивування у механі"
змах управління КМБ. Головною
ціллю статті є розроблення пропо"
зицій і наведення рекомендацій з
організування й стимулювання дина"
міки оптимальних функціональним
станом систем мотивування КМБ. Ос"
новними завданнями статті є: конкре"
тизація переліку елементів, встанов"
лення сутності й обумовлення змісту
взаємозв'язків між компонентами
процесу організування динаміки опти"
мальної функціональним станом сис"
теми мотивування КМБ; виділення,
означення й класифікування функцій
взаємозв'язків між блоками елементів
процесу організування динаміки опти"
мальної функціональним станом сис"
теми мотивування КМБ; перелічення
взаємозв'язків між частинами проце"
су організування динаміки оптималь"
ної функціональним станом системи
мотивування КМБ, виявлення їх зна"
чення та ролі; розтлумачення суті і
структури вузлової петлі у процесі
організування динаміки оптимальної
функціональним станом системи мо"
тивування КМБ; охарактеризування
властивостей організування динаміки
оптимальної функціональним станом
системи мотивування КМБ; узагаль"
нення суті й змісту, представлення
моделі апарату стимулювання динам"
іки оптимальної функціональним ста"
ном системи мотивування КМБ тощо.
Провідними методами дослідження,
що використовуються авторами у про"
цесі його проведення є: порівняння,
аналізу, гіпотетичний, синтезу, моде"
лювання, конкретизації, ідеалізації і
узагальнення; фундаментальні засади
комплексного підходу, який є резуль"
татом агрегації елементів системного
(принципи створення й розвитку сис"
тем), функціонального (етапи їх дина"
міки), програмно"цільового підходів
до класичного менеджменту та управ"
ління підприємствами тощо.

РЕЗУЛЬТАТИ
На підгрунті результатів аналізу

доробок [1—14] і узагальнення одер"
жаного у процесі його реалізації ма"
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сиву інформації за проблемою доз"
воляє авторам запропонувати такі
етапи створення й трансформування
системи організування побудови,
динаміки оптимальної функціональ"
ним станом системи мотивування
КМБ.

1. З'ясування, уточнення і укруп"
нення переліку елементів організу"
вання динаміки оптимальної функ"
ціональним станом системи мотиву"
вання КМБ. Воно стосується М і
кількості піделементів (аnm

...amn
),

елементів (аn...am) й конкретизації їх
назв та числа ((a11

, a12
...a1n

),a1) у
процесі побудови і динаміки опти"
мальної функціональним станом си"
стеми мотивування КМБ A1

B1. Піде"
лементи (аnm

...amn
)(a11

, a12
...a1n

), і
елементи (аn...am), a1та інші є, на наш
погляд, повсякчас тими частинами
процесу спонукання учасників кор"
поративних відносин підприємств, у
тому числі й КМБ B1, що нерозрив"
но пов'язані, сприяють і забезпечу"
ють реалізацію процесу побудови й
динаміки оптимальних функціональ"
ним станом систем мотивування
КМБ, як"от A1

B1. Отже, укрупнення
переліку елементів організування
динаміки оптимальної функціональ"
ним станом системи мотивування
КМБ зводиться до наступного. Це
доведення того, що у будь"якому з
стохастичних ((аnm

...amn
),(аn...am)),

кожному реальному варіанті М й
кількості піделементів (a11

, a12
...a1n

)
та елемента a1 оптимальної функці"
ональним станом системи мотиву"
вання КМБ A1

B1 між (a11
, a12

...a1n
) і a1

й ((аnm
...amn

),(аn...am)) постійно при"
сутня та спостерігатиметься кореля"
ція. Подальшу увагу необхідно звер"
нути на сутність взаємозв'язків між
елементами процесу організування
динаміки оптимальної функціональ"
ним станом системи мотивування
КМБ A1

B1.
2. Встановлення сутності взає"

мозв'язків між елементами процесу
організування динаміки оптимальної
функціональним станом A1

B1 системи
мотивування КМБ. Це та інша, не"
від'ємна частина, що на системних
засадах також бере участь у процесі
побудови і динаміки оптимальної
функціональним станом A1

B1. І нею є,
на наш погляд, взаємозв'язки ( "вуз"
ли) як лише між піделементами (a11

,
a12

...a1n
), так й тільки елементом a1

та (аn...am), а також (a11
, a12

...a1n
) і

a1 оптимальної функціональним ста"
ном системи мотивування КМБ A1

B1.
Отже, встановлення сутності

взаємозв'язків між елементами про"
цесу організування динаміки опти"
мальної функціональним станом си"
стеми мотивування КМБ зводиться
до наступного. Передбачається під
взаємозв'язками тих частин опти"
мальної функціональним станом си"
стеми мотивування КМБ A1

B1, що є
між піделементами (a11

, a12
...a1n

) і
елементом a1 і які чітко характеризу"

ються діючими та неактивними "
вузлами або можуть бути віднесені
до складових решти її кумунікатив"
них блоків. Подальшу увагу необхі"
дно звернути на зміст взаємозв'язків
між елементами процесу організу"
вання динаміки оптимальної функ"
ціональним станом системи мотиву"
вання КМБ A1

B1.
3. Обумовлення змісту взаємозв"

'язків між елементами процесу орган"
ізування динаміки оптимальної фун"
кціональним станом системи мотиву"
вання КМБ. Метою "вузлів опти"
мальної функціональним станом си"
стеми мотивування КМБ A1

B1, на наш
погляд, є ефективне забезпечення
сталого і повного взаємозв'язку між:

а) її блоками (a11
, a12

...a1n
) і час"

тинами (а1...an);
б) нею і передуючими їй загаль"

ними й спеціальними функціями ме"
неджменту діяльністю та управління
підприємствами;

в) означеною і наступними після
неї основними й конкретними функ"
ціями менеджменту діяльністю та
управління підприємствами.

Головними цілями "вузлів опти"
мальної функціональним станом си"
стеми мотивування КМБ A1

B1, на наш
поглял, є результативне встановлен"
ня, підтримання і розвиток безпе"
рервного прямого (транслювання) й
зворотного (ретранслювання) зв'яз"
ку поміж піделементами (a11

, a12
...a1n

),
останніми та елементом a1. У свою
чергу, основними завданнями "
вузлів оптимальної функціональним
станом системи мотивування КМБ
A1

B1 автори пропонують:
а) якісне планування, організу"

вання, стимулювання, контролюван"
ня і регулювання зв'язку між її піде"
лементами (a11

, a12
...a1n

), даними й
елементом a1;

б) ініціація і призведення до ви"
сокоінтенсивної трансляції"ретран"
сляції (передачі) стратегічної й опе"
ративної управлінської інформації
про піделементи (a11

, a12
...a1n

) та еле"
мент a1 по її каналам зв'язку;

в) сприяння ринково" і внутрікор"
поративно адекватній, систематичній
й активно"прогресивній інноваційній
зміні її піделементів (a11

, a12
...a1n

) та
елемента a1;

г) забезпечення її ефективної
загальної трансформації тощо.

Отже, обумовлення змісту взає"
мозв'язків між елементами процесу
організування динаміки оптимальної
функціональним станом системи мо"
тивування КМБ зводиться до наступ"
ного. Це чітке і повноцінне визначен"
ня мети, головних цілей та завдань "
вузлів оптимальної функціональним
станом системи мотивування КМБ
A1

B1.  Подальшу увагу необхідно
звернути на функції взаємозв'язків
між елементами процесу організу"
вання динаміки оптимальної функц"
іональним станом системи мотиву"
вання КМБ A1

B1.

4. Виділення функцій взаємо"
зв'язків між елементами процесу
організування динаміки оптималь"
ної функціональним станом систе"
ми мотивування КМБ. Ключовими
функціями взаємозв'язків опти"
мальної функціональним станом
системи мотивування КМБ A1

B1, на
наш погляд, є:

а) встановлення основних і до"
даткових умов, що зроблять можли"
вим повноцінну реалізацію стратегі"
чного й тактичного потенціалу "
вузлів, їх інтегрування у оперативні
та перспективні функціонально пріо"
рітетні комплекси;

б) визначання єдиного, конкрет"
ного за суттю і змістом стратегічно"
тактичного комплексу фундамен"
тальних правил реалізації "вузлів;

в) ідентифікація сутності, зна"
чення і загального переліку завдань
(операцій), що характерні для кож"
ного окремого й, у цілому, всіх етапів
реалізації "вузлів;

г) інсталяція чіткого змісту і
структури процесу (порядку) реалі"
зації "вузлів;

д) формування альтернативи
стратегічно"тактичного комплексу
фундаментальних правил реалізації

"вузлів;
е) створення резерву правил ре"

алізації "вузлів;
є) опис проміжних і кінцевих ре"

зультатів реалізації "вузлів;
ж) забезпечення вільного руху

управлінської інформації про піде"
лементи (a11

, a12
...a1n

) і елемент a1 від
первісного або вторинного джерела
її одержання по каналу трансляції
до кінцевого споживача (як правило,
менеджменту) для подальшого ана"
лізу й інтерпретації наданої;

з) системна передача наступних
управлінських рішень менеджменту
стосовно неї по каналу ретрансляції,
що є результатом опрацювання ним
цієї інформації тощо.

Отже, виділення функцій взає"
мозв'язків між елементами процесу
організування динаміки оптимальної
функціональним станом системи мо"
тивування КМБ зводиться до на"
ступного. Це ринково адекватне виз"
начення головних взаємозв'язків між
елементами процесу побудови і ди"
наміки оптимальної функціональним
станом системи мотивування КМБ
A1

B1. Подальшу увагу необхідно звер"
нути на значення і роль взаємозв'яз"
ків між елементами процесу органі"
зування динаміки оптимальної функ"
ціональним станом системи мотиву"
вання КМБ A1

B1.
5. Виявлення значення і ролі

взаємозв'язків між елементами про"
цесу організування динаміки опти"
мальної функціональним станом си"
стеми мотивування КМБ. Функції
взаємозв'язків оптимальної функц"
іональним станом системи мотиву"
вання КМБ A1

B1 здебільшого покли"
кані забезпечити ефективну реаліза"
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цію "вузлами однієї з класичних і
повсякчасних для них операцій. Це,
на наш погляд, операції, що форму"
ють і відображають суть й структу"
ру процесу руху управлінської
інформації про піделементи (a11

,
a12

...a1n
) та елемент a1 оптимальної

функціональним станом системи мо"
тивування КМБ A1

B1. Тому найчасті"
ше ними є вхід"вихід, переміщення чи
вихід"вхід управлінської інформації
шляхом передачі останньої по кана"
лам прямого і зворотного зв'язку
оптимальної функціональним ста"
ном системи мотивування КМБ A1

B1.
При цьому оптимальним варіантом є
той, коли буденна управлінська
інформація паралельно одержуєть"
ся з зовнішнього, внутрішнього і
внутрікорпоративного середовища
виробничо"господарської діяльності
КМБ B1. Однак, цілком прийнятним
є і випадок, зя якого вона система"
тично надходить як із зовнішнього,
так і внутрішнього, й внутрікорпора"
тивного середовища функціонуван"
ня та розвитку КМБ B1.

Отже, виявлення значення і ролі
взаємозв'язків між елементами про"
цесу організування динаміки опти"
мальної функціональним станом си"
стеми мотивування КМБ зводиться
до наступного. Це встановлення суті
входу"виходу управлінської інфор"
мації про піделементи (a11

, a12
...a1n

)
і елемент a1  оптимальної функціо"
нальним станом системи мотивуван"
ня КМБ A1

B1. Вона полягає у реалі"
зації "вузлами в першу чергу вхід"
ної і вихідної операцій і, навпаки,
вихід"вхід першочергово відповідає
за реалізацію вихідної та вхідної
функцій "вузлами оптимальної
функціональним станом системи мо"
тивування КМБ A1

B1. Подальшу ува"
гу необхідно звернути на класифіка"
цію функцій взаємозв'язків між еле"
ментами процесу організування ди"
наміки оптимальної функціональним
станом системи мотивування КМБ
A1

B1.
6. Класифікація функцій взає"

мозв'язків між елементами процесу
організування динаміки оптимальної
функціональним станом системи мо"
тивування КМБ. Функції взаємо"
зв'язків оптимальної функціональним
станом системи мотивування КМБ
A1

B1 автори пропонують класифіку"
вати на підгрунті єдиного і ключово"
го критерію систематизації, яким є
категорія операцій, що реалізується

"вузлами: першокатегорійні (вхід"
ні); другокатегорійні (переміщення
або редислокаційні); третьокате"
горійні (вихідні); четвертокате"
горійні (вхід"переміщення чи В"ре"
дислокаційні); п'ятокатегорійні (пе"
реміщення"вихід або редислокацій"
но"вихідні); шостокатегорійні (вхід"
вихід); сьомокатегорійні (вихід"вхід).
Отже, класифікація функцій взає"
мозв'язків між елементами процесу
організування динаміки оптимальної

функціональним станом системи мо"
тивування КМБ зводиться до наступ"
ного. Це результативне забезпечен"
ня візуальної орієнтації у спектрі
функцій взаємозв'язків оптимальної
функціональним станом системи мо"
тивування КМБ A1

B1, що підвищує
оперативність і ефективність їх реа"
лізації підприємством. Подальшу
увагу необхідно звернути на комп"
лексні й універсальні функції взає"
мозв'язків між елементами процесу
організування динаміки оптимальної
функціональним станом системи мо"
тивування КМБ A1

B1.
7. Означення комплексних і уні"

версальних функцій взаємозв'язків
між елементами процесу організу"
вання динаміки оптимальної функц"
іональним станом системи мотиву"
вання КМБ. Серед ключових функ"
цій взаємозв'язків оптимальної фун"
кціональним станом системи мотиву"
вання КМБ A1

B1 вільно існує, розмі"
щується і розрізняється ще одна опе"
рація, яка реалізується "вузлами.
Це функція, що агрегує в собі ос"
новні засади попередніх операцій,
котрі реалізуються взаємозв'язками
оптимальної функціональним ста"
ном системи мотивування КМБ A1

B1.
Тому до неї автори пропонують
відносити, приміром, передостанню
і останню з головних функцій взає"
мозв'язків оптимальної функціо"
нальним станом системи мотивуван"
ня КМБ A1

B1.
Агрегована функція взаємозв'яз"

ків оптимальної функціональним
станом системи мотивування КМБ
A1

B1 є результатом правильної реалі"
зації всіх операцій, що відводяться "
вузлам; своєю чергою, він уможлив"
лює ефективну передачу управ"
лінської інформації про піделемен"
ти (a11

, a12
...a1n

) і елемент a1 через її
трансляцію"ретрансляцію каналами
прямого й зворотного зв'язку опти"
мальної функціональним станом си"
стеми мотивування КМБ A1

B1. Отже,
означення комплексних і унівесаль"
них функцій взаємозв'язків між еле"
ментами процесу організування ди"
наміки оптимальної функціональним
станом системи мотивування КМБ
зводиться до наступного. Це одер"
жання першочергових свідчень,
котрі дозволяють стверджувати, що
агрегована функція взаємозв'язків
оптимальної функціональним ста"
ном системи мотивування КМБ є A1

B1

вкрай важливою частиною компо"
ненти "взаємозв'язки", яка обов'яз"
ково бере участь у процесі її побу"
дови і динаміки. Подальшу увагу не"
обхідно звернути на взаємозв'язки
між елементами процесу організу"
вання динаміки оптимальної функц"
іональним станом системи мотиву"
вання КМБ.

8. Перелічення взаємозв'язків
між елементами процесу організу"
вання динаміки оптимальної функ"
ціональним станом системи моти"

вування КМБ. Виходячи з функцій,
що реалізуються "вузлами опти"
мальної функціональним станом си"
стеми мотивування КМБ A1

B1, автори
пропонують розрізняти такі харак"
терні для неї головні взаємозв'язки:

а) передопераційні — ті, які пе"
редують і зумовлюють використан"
ня стратегічного й тактичного потен"
ціалу операції, котра реалізується її

"вузлами;
б) внутріопераційні — ті, які

відводяться і виконуються за раху"
нок стратегічного й тактичного по"
тенціалу операції у процесі її безпо"
середньої реалізації цими "вузлами;

в) післяопераційні — ті, які є на"
слідком почергово використання стра"
тегічного і тактичного потенціалу опе"
рації, котра реалізується її "вузлами;

г) замикаючі — ті, які є наслідком
використання стратегічного і так"
тичного потенціалу післяоперацій"
них взаємозв'язків, котрі реалізуєть"
ся її "вузлами для налагодження
зворотного зв'язку тощо.

Отже, перелічення взаємозв'яз"
ків між елементами процесу органі"
зування динаміки оптимальної фун"
кціональним станом системи мотиву"
вання КМБ зводиться до наступно"
го. Це одержання певного результа"
ту від послідовної реалізації взає"
мозв'язків оптимальною функціо"
нальним станом системою мотиву"
вання КМБ A1

B1, яким є набуття нею
структурно"функціональних і про"
грамно"цільових власивостей. Ос"
таннє є свідченням того, що кожен з

"вузлів оптимальної функціональ"
ним станом системи мотивування
КМБ A1

B1 завжди доповнює попе"
редній і взаємообумовлює наступ"
ний. Тому операціям, що реалізують"
ся "вузлами оптимальної функціо"
нальним станом системи мотивуван"
ня КМБ A1

B1, слід приділяти значну
увагу; це зумовлюється тим, що
підсумки їхньої реалізації впливають
на ефективність динаміки оптималь"
ної функціональним станом системи
мотивування КМБ A1

B1. Зрештою і на
останок, охайність й високоточність
у реалізації цих взаємозв'язків є вла"
стивістю, використання якої дозво"
ляє своєчасно акумулювати, почер"
гово виконувати етапи та повністю
завершити процес переходу і транс"
формування певних блоків, частин,
як"от (a11

, a12
...a1n

), a1, в інші скла"
дові оптимальної функціональному
стану системи мотивування КМБ
A1

B1. Подальшу увагу необхідно звер"
нути на властивості організування
динаміки оптимальної функціональ"
ним станом системи мотивування
КМБ A1

B1.
9. Охарактеризування властиво"

стей організування динаміки опти"
мальної функціональним станом си"
стеми мотивування КМБ. Як
свідчить попередній пункт, опти"
мальна функціональним станом си"
стема мотивування КМБ A1

B1 во"
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лодіє рядом властивостей. Ці влас"
тивості відображаються через реа"
лізацію оптимальною функціональ"
ним станом системою мотивування
КМБ A1

B1 конкретних для неї струк"
турно"функціональних і програм"
но"цільових ознаках. І для того,
щоб навести перелік ознак опти"
мальної функціональним станом
системи мотивування КМБ A1

B1, ав"
тори пропонують розгянути головні
методи, які є актуальними для його
формування й кожен з котрих грун"
тується на існуванні спектра компо"
нент (табл. 1, див. рис.1).

Отже, охарактеризування влас"
тивостей організування динаміки
оптимальної функціональним ста"
ном системи мотивування КМБ зво"
диться до наступного. Так, у процесі
побудови і динаміки оптимальної
функціональним станом системи мо"
тивування КМБ A1

B1 вона набуває
конкретно визначеного переліку ха"
рактерних для неї властивостей, що
реалізуються через її ознаки. При
цьому перелік ознак визначається на
основі і за допомогою фундамен"
тальних способів, які використову"
ються для динаміки оптимальної
функціональним станом системи мо"
тивування КМБ A1

B1. Подальшу ува"
гу необхідно звернути на суть і
структуру вузлової петлі у процесі
організування динаміки оптимальної
функціональним станом системи мо"
тивування КМБ A1

B1.
10. Розтлумачення суті й струк"

тури вузлової петлі у процесі орга"
нізування динаміки оптимальної
функціональним станом системи мо"
тивування КМБ. Вузлова петля оп"
тимальної функціональним станом
системи мотивування КМБ An

Bn — не"
замінний блок, що являє собою спе"

цифічний комплекс, який складаєть"
ся з певних частин (взаємозв'язків,
елементів аn

,
 інших компонент) й діє

усередині її структури. Це, на наш
погляд, одна з частин оптимальної
функціональним станом системи мо"
тивування КМБ An

Bn, що формуєть"
ся із двох "вузлів, одного елемента
a1 і каналу зворотного зв'язку, кот"
рий поєднує перелічені блоки й за"
микає її ( див. рис. 2).

Вона синхронно і паралельно
визначає, є повноцінною та найпро"
стішою альтернативою динаміки оп"
тимальної функціональним станом
системи мотивування КМБ An

Bn.
Тому цей варіант підбірки і розмі"
щення приведеного ансамблю ком"
понент є структурно елементарним
різновидом оптимальної функціо"
нальним станом системи мотивуван"
ня КМБ A1

B1.
Отже, розтлумачення суті й струк"

тури вузлової петлі у процесі органі"
зування динаміки оптимальної фун"
кціональним станом системи мотиву"
вання КМБ зводиться до наступного.
Це розуміння її властивостей, що по"
легшує сприйняття суті, змісту про"
цесу побудови й динаміки оптималь"
ної функціональним станом системи
мотивування КМБ A1

B1. Подальшу
увагу необхідно звернути на суть,
зміст стимулювання побудови й дина"
міки оптимальної функціональним
станом системи мотивування КМБ
A1

B1. При цьому формувати і розви"
вати систему стимулювання побудо"
ви й динаміки оптимальної функціо"
нальним станом системи мотивуван"
ня КМБ автори пропонують за ниж"
че приведеними позиціями.

1. Окреслення суті і змісту сти"
мулювання динаміки оптимальної
функціональним станом системи мо"

тивування КМБ. Квінтесенцію і
структуру процесу побудови й дина"
міки оптимальної функціональним
станом системи мотивування A1

B1, що
складається з двох "вузлів, одного
елемента та каналу зворотного
зв'язку, виражаємо за допомогою
формули:
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Таблиця 1. Методи побудови і динаміки оптимальної функціональним станом
системи мотивування КМБ A1

B1
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хідна функції моменту величини 2
c

з імовірністю реалізації "вузла 2

оптимальною функціональним ста"
ном системою мотивування КМБ 1

1
BA

підприємства 1B  
2

d  з щільністю
розподілу 

2
if , що тотожна і від"

повідає значенню 2
i ;

 — канал зворотного зв'язку
 оптимальної функціональним

станом системи мотивування КМБ
1

1
BA ;

fE  — функція інтегрування
піделементів n..., 21 зворотного
зв'язку  оптимальної функціональ"
ним станом системи мотивування
КМБ 1

1
BA ;

d  — імовірність реалізації зво"
ротного зв'язку  оптимальною
функціональним станом системою
мотивування КМБ з значенням c
підприємства 1B ;

diifhfG di
 — похід"

на функції моменту величини c з
імовірністю реалізації зворотного
зв'язку  оптимальною функціо"
нальним станом системою мотиву"
вання КМБ 1

1
BA  підприємства з

1B  d  щільністю розподілу if ,
що тотожна і відповідає значенню
i ;

 — взаємозв'язки ( "вузли) оп"
тимальної функціональним станом
системи мотивування КМБ 1

1
BA ;

fE  — функція інтегрування
піделементів n..., 21 взаємозв'яз"
ків  оптимальної функціональним
станом системи мотивування КМБ

1
1
BA ;

d  — імовірність реалізації взає"
мозв'язків  оптимальною функціо"
нальним станом системою мотиву"
вання КМБ 1

1
BA  з значенням c  під"

приємства 1B ;

diifhfG di  — похідна
функції моменту величини c  з імо"
вірністю реалізації взаємозв'язків 
оптимальною функціональним ста"
ном системою мотивування КМБ 1

1
BA

підприємства 1B  d з щільністю
розподілу if , що тотожна і відпо"
відає значенню i .

Отже, окреслення суті й змісту
стимулювання динаміки оптималь"
ної функціональним станом системи
мотивування КМБ зводиться до на"
ступного. Це одержання похідної
функції моменту суми величин

,,,, 21
1a , що є похідною функції

моментів ,,,, 21
1a . Подальшу

увагу необхідно звернути на головні
ознаки процесу стимулювання дина"
міки оптимальної функціональним
станом системи мотивування КМБ

1
1
BA .

2. Узагальнення суті і змісту сти"
мулювання динаміки оптимальної
функціональним станом системи мо"
тивування КМБ. Так, оскільки по"
хідна функції моменту суми величин

,,,, 21
1a  дорівнює похідній

функції моментів ,,,, 21
1a  й

fGdfE aaa nbbb
11

...21
1

, то виконується

формула:

 fGdfGdfGdfE nbbb aaa 221111...21
1

fGdfGd

fEfEfEfEfE nbbba 2...21
11   (2),

де fE nbbba ...21
1

— функція інтегру"
вання піделементів 

n
aaa 111 ...,

21
еле"

мента 1a оптимальної функціональ"
ним станом системи мотивування
КМБ 1

1
BA ;

1
d  — імовірність реалізації "

вузла 1 оптимальною функціональ"
ним станом системою мотивування
КМБ 1

1
BA  з значенням 1

c підприєм"
ства 1B ;

11

1

1
diifhfG

di
 — похід"

на функції моменту величини 1
c  з

імовірністю реалізації "вузла 1  оп"

тимальною функціональним станом
системою мотивування КМБ 1

1
BA

підприємства 1B
1

d з щільністю
розподілу 1

if , що тотожна і відпо"
відає значенню 1

i ;
2

d  — імовірність реалізації "
вузла 2оптимальною функціональ"
ним станом системою мотивування
КМБ 1

1
BA з значенням 2

c підприєм"
ства 1B ;

22

2

2
diifhfG

di
 — по"

хідна функції моменту величини 2
c

з імовірністю реалізації "вузла 2

оптимальною функціональним ста"
ном системою мотивування КМБ 1

1
BA

підприємства 1B  
2

d з щільністю
розподілу 2

if , що тотожна і від"
повідає значенню  2

i ;
d  — імовірність реалізації зво"
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Рис. 1. Варіанти динаміки оптимальної функціональним станом системи
мотивування КМБ A1
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Рис. 2. Наочна схема диспозиції і структури вузлової петлі у оптимальній
функціональним станом системі мотивування КМБ  An

Bn
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ротного зв'язку оптимальною
функціональним станом системою
мотивування КМБ 1

1
BA  з значенням

c  підприємства 1B ;

diifhfG di
 — похід"

на функції моменту величини c з
імовірністю реалізації зворотного
зв'язку  оптимальною функціо"
нальним станом системою мотиву"
вання КМБ 1

1
BA  підприємства 1B  d  з

щільністю розподілу if , що то"
тожна і відповідає значенню i ;

 d — імовірність реалізації взає"
мозв'язків  оптимальною функціо"
нальним станом системою мотиву"
вання КМБ 1

1
BA з значенням c

підприємства 1B ;

diifhfG di  — похідна
функції моменту величини c  з імов"
ірністю  реалізації взаємозв'язків
оптимальною функціональним ста"
ном системою мотивування КМБ 1

1
BA

підприємства  1B  d з щільністю
розподілу if , що тотожна і відпо"
відає значенню i ;

fE
1  — функція інтегрування

піделементів nBB ..., 21 11  "вузла 1

оптимальної функціональним ста"
ном системи мотивування КМБ 1

1
BA ;

fE
2  — функція інтегрування

піделементів nBB 222 ..., 22  "вузла
2  оптимальної функціональним ста"

ном системи мотивування КМБ 1
1
BA ;

fE  — функція інтегрування
піделементів n..., 21  зворотного
зв'язку  оптимальної функціональ"
ним станом системи мотивування
КМБ 1

1
BA ;
fE  — функція інтегрування

піделементів n..., 21 взаємо"
зв'язків  оптимальної функціо"
нальним станом системи мотивуван"
ня КМБ 1

1
BA .

Отже, узагальнення суті й змісту
стимулювання динаміки оптимальної
функціональним станом системи мо"
тивування КМБ зводиться до наступ"
ного. Це одержання функції ін"
тегрування піделементів 

n
aaa 111 ...,

21
елемента 1a  оптимальної функціо"
нальним станом системи мотивування
КМБ 1

1
BA . Подальшу увагу необхідно

звернути на модель апарату стимулю"
вання динаміки оптимальної функці"
ональним станом системи мотивуван"
ня КМБ 1

1
BA .

3. Представлення моделі апара"
ту стимулювання динаміки опти"
мальної функціональним станом си"
стеми мотивування КМБ. Щоб одер"
жати респектабельного вигляду ве"
личину fEa1

, узагальнюємо форму"
ли (1), (2) через рівноправний значен"
ню 1a , тобто елементу 1a оптималь"
ної функціональним станом системи
мотивування КМБ 1

1
BA , показник 1a ,

який зводимо до тотожної їм величи"
ни (моноелемента) 1a . Інакше, елемент

111
111111
BBB AaAaAa і  111 aaa .

Тому, якщо виходити з того, що
fGdfE aaa nbbb 11...21

1
(1, 2),

fGdfE aaa 111
 (1, 2), то викону"

ються формули:

111 aaa fGdfE (3,)

111 aaa ddd (4),
де 

1ad — імовірність реалізації
елемента 1a оптимальною функціо"
нальним станом системою мотиву"
вання КМБ 1

1
BA  з значенням 

1ac  під"
приємства 1B ;

1ad  — імовірність реалізації еле"
мента 1a оптимальною функціональ"
ним станом системою мотивування
КМБ 1

1
BA  з значенням 

1ac підприєм"
ства 1B ;

1ad  — імовірність реалізації еле"
мента 1a  оптимальною функціональ"
ним станом системою мотивування
КМБ 1

1
BA  з значенням 

1ac підприєм"
ства 1B .

Отже, представлення моделі
апарату стимулювання динаміки
оптимальної функціональним ста"
ном системи мотивування КМБ
зводиться до наступного. Це ство"
рення макета апарату надання рес"
пектабельного вигляду величині

fEa1
, яким є формули (3), (4). У

свою чергу, використання цього
макета дозволяє одержати вели"
чині fEa1

 саме ті структурно"фун"
кціональні і програмно"цільові вла"
стивості, що мають бути обов'язко"
во реалізовані нею в процесі побу"
дови і динаміки оптимальної фун"
кціональним станом системи моти"
вування КМБ 1

1
BA .

ВИСНОВКИ
Таким чином, результати аналі"

зу доробок [1—14] і власні дослі"
дження авторів за проблемою орга"
нізування й мотивування побудови
та динаміки оптимальних функціо"
нальним станом систем мотивування
у механізмах управління КМБ дають
змогу зробити головні підсумки:

а) у будь"якому з стохастичних
mnmn aaaa

nm
...,... , кожному реаль"

ному варіанті М й кількості піделе"
ментів 

n
aaa 111 ...

21
 та елементу 1a між

n
aaa 111 ...

21
 і  1a  й mnmn aaaa

nm
...,...

1
1
BA  постійно присутня та спостеріга"

тиметься кореляція;
б) взаємозв'язки — це ті компо"

ненти, що є між піделементами
n

aaa 111 ...,
21

і елементом 1a  і  які чітко
характеризуються діючими та неак"
тивними "вузлами або можуть бути
віднесені до складових решти куму"
нікативних блоків 1

1
BA ;

в) визначено мету, ключові цілі і
завдання "вузлів, встановлено ос"
новні взаємозв'язки між блоками 1

1
BA ;

г) розкрито суть входу"виходу
управлінської інформації про піде"
лементи 

n
aaa 111 ...,

21
і елемент 1a , що

полягає у реалізації "вузлами
вхідної й вихідної операцій та, навпа"
ки, вихід"вхід відповідає за реаліза"
цію вихідної і вхідної функцій "вуз"
лами 1

1
BA ;

д) забезпечено умови для візу"
альної орієнтації у спектрі функцій
взаємозв'язків , що підвищує опера"
тивність і ефективність їх реалізації

підприємствами;
е) окреслено суть і зміст стиму"

лювання розвитку 1
1
BA  тощо.

Перспективи подальших дослі"
джень повинні стосуватись контро"
лювання і регулювання динаміки оп"
тимальної функціональним станом
системи мотивування КМБ.
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