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ВСТУП
Як свідчить міжнародна практи�

ка [1; 19; 20; 27; 28; 30; 31] і вітчизня�
ний досвід [6; 8; 9; 10; 15—18; 21—26],
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Розкрито одну з актуальних тем корпоративного управління — кон0
тролювання і регулювання динаміки оптимальних функціональним ста0
ном систем мотивування на підприємствах. Проаналізовано сучасний
стан розвитку інтегрованих структур (ІС) на національних теренах і за
кордоном. Визначено проблеми розвитку вітчизняних ІС. Обгрунтова0
но теоретичну цінність і доведено практичну значущість контролюван0
ня й регулювання динаміки оптимальних функціональним станом сис0
тем мотивування ІС для українського корпоративного управління. На
прикладі корпорацій у машинобудуванні України (КМБ), за допомогою
ряду методів й підходів до дослідження теми розроблено та наведено
пропозиції зі створення системи контролювання динаміки оптимальних
функціональним станом систем мотивування. Запропоновано і подано
рекомендації з формування системи регулювання динаміки оптималь0
них функціональним станом систем мотивування КМБ.

In the article had been described the controling and regulating of
development the optimal functional motivation systems by companies as one
of the popular problams of the corporation management; had been analysed
the present time of development Ukranian and foreign corporations; had been
determed the development problems for Ukranian corporations; had been
described theoretical and practical value of the controling and regulating of
development the optimal functional motivation systems by corporaions for
Ukranian corporation management; at the example of a Ukranian
mashinbuilding corporations (UMC) and at the base of some science methods
and ways of a researches of its problem the author had been propoused the
controling and regulating systems of development the optimal functional
motivation systems by UMC.

розвиток процесів, що пов'язані з
еволюцією моделей, механізмів й си�
стем менеджменту діяльністю та уп�
равлінням ІС, зокрема господарсь�

кими структурами корпоративного
типу, як�от корпораціями, у світі і
Україні перебуває під постійним ак�
тивним впливом глобальних й націо�
нальних факторів. При цьому рівень
соціальної і економічної ефектив�
ності корпорацій та інших різнови�
дів організаційно�правової форми
підприємницької діяльності, що
представляють та відносяться до
інтегрованих акціонерних структур,
визначається результативністю сти�
мулювання визначених індивідів,
груп чи (і) мотивуванням всіх учас�
ників корпоративних відносин
підприємствами. У свою чергу, міра
успішності стимулювання учасників
підприємствами повсякчас залежить
від рівня якості і ринкової адекват�
ності механізмів управління й систем
менеджменту формуванням та роз�
витком відповідної управлінської
діяльності, дій і компонент, що не�
обхідні для еволюції найефективні�
ших систем мотивування корпораці�
ями. Так, однією серед них є проце�
дура (порядок) ралізації управлінсь�
ких дій з побудови і динаміки опти�
мальних функціональним станом си�
стем мотивування корпораціями, що
й визначає актуальність теми.

Як свідчить узагальнення резуль�
татів аналізу доробок [1—28; 30; 31],
темі формування і розвитку ефек�
тивних систем мотивування, в тому
числі корпораціями та іншими різно�
видами організаційно�правової фор�
ми підприємницької діяльності, що
представляють і відносяться до ін�
тегрованих акціонерних структур,
присвячено, на наш погляд, достат�
ньо монографій й публікацій у пері�
одичних виданнях. Так, до вітчизня�
ного доробку відносимо, наприклад,
наукові роботи В. Буреги [6], В. Гри�
ньової [8, 9], М. Доріна [10], В. По�
номаренка [15], О. Кузьміна [17; 18,
23, 26], а серед зарубіжних — В. Ан�
дронова [1], А. Асаула [20], Л. Роз�
мана [30], С. Еванса [31] й інших [2;
5; 13; 14; 19; 21; 22; 24; 27; 28], що за�
галом приділяють увагу висвітленню
суті і дослідженню здобутків за те�
мою, розвитку перспективних пи�
тань, розробленню теоретико�мето�
дологічних та прикладних рекомен�
дацій з вирішення їх конкретних про�
блем тощо. При цьому результати
аналізу доробок [1; 2; 5; 6; 8—10; 13—
15; 17—24; 26—28; 30; 31] вказують
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на існування ряду недоліків, що по�
в'язані, зокрема, із формуванням і
розвитком процедури (порядку) ра�
лізації управлінських дій з побудови
й динаміки оптимальних функціо�
нальним станом систем мотивування
корпораціями. Цей факт спросто�
вується для планування, організу�
вання і мотивування, але підтвер�
джується, відтак, є актуальним й
торкається контролювання та регу�
лювання динаміки оптимальних фун�
кціональним станом систем мотиву�
вання у механізмах управління кор�
пораціями.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є роз'яснення теми

контролювання і регулювання дина�
міки оптимальних функціональним
станом систем мотивування у меха�
нізмах управління корпораціями на
прикладі конкретного виду еконо�
мічної діяльності України; вирішен�
ня на наукових засадах питань (про�
блем), що пов'язані та характерні для
неї.

Головними цілями статті є
аналіз стану проблем і питань, які
притаманні для теми роботи, роз�
роблення пропозицій і наведення
рекомендацій з контролювання та
регулювання динаміки оптималь�
них функціональним станом систем
мотивування КМБ. Такий вибір
зумовлюється наступним фактом.
Від результативності управління і
економічної ефективності підпри�
ємств у машинобудуванні країни
залежить не тільки рівень якості й
забезпечення основними виробни�
чими фондами, не лише конкурен�
тоспроможність його господарсь�
ких структур некорпоративного і
корпоративного типу, але й всіх
інших видів економічної діяльності
держави. Адже, якщо і не всі, то
більшість з цих підприємств і галу�
зей економіки держави використо�
вують тією чи іншою мірою у
власній діяльності певну продукцію
машинобудування країни. Крім
того, саме корпорації, на наш по�
гляд, є одним з тих різновидів
організаційно�правової форми
підприємницької діяльності, що
представляють і відносяться до
інтегрованих акціонерних струк�
тур, який здатен реально за раху�
нок свого потенціалу забезпечити

ринково адекватний й
найефективніший розви�
ток машинобудування
держави. Тому машино�
будування є однією з
стратегічно пріоритет�
них і буденно важливих
базових галузей економ�
іки держави, що потре�
бує, як зрештою й управ�
ління КМБ, уваги із сто�
рони науковців та
підприємців. При цьому
головними завданнями є:
формування і стандар�
тизація моделі апара�
ту, ідентифікація за�
лежностей між компо�
нентами процесу конт�
ролювання динаміки
оптимальної функціо�
нальним станом систе�
ми мотивування КМБ,
оцінювання ефектив�
ності й синтез попе�
редніх результатів її
розвитку; уточнення
попередніх резуль�
татів, декларування за�
сад їх виконання нею,
модифікація та уніфі�
кація схеми динаміки
оптимальної функціо�
нальним станом систе�
ми мотивування КМБ
тощо. Провідними ме�
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Некорпоративного типу 
Приватне підприємство (ПП) 248211 258536 10325 104,2 270331 11795 104,6 278574 8243 103 
Підприємство споживчої 
кооперації 

860 1061 201 123,4 1167 106 110 1234 67 105,7 

Командитне товариство 690 673 -17 -97,5 654 -19 -97,2 642 -12 -98,2 
Повне товариство 1997 1985 -12 -99,4 1948 -37 -98,1 1939 -9 -99,5 
Товариство з додатковою 
відповідальністю 

700 696 -4 -99,4 730 34 104,9 761 31 104,2 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю (ТзОВ) 

325925 351750 25825 107,9 381205 29455 108,4 404525 23320 106,1 

Корпоративного типу 
Акціонерне товариство (АТ) 33976 33084 -892 -97,4 31993 -1091 -96,7 31100 -893 -97,2 
відкрите 11345 10895 -450 -96 10406 -489 -95,5 10058 -348 -96,7 
закрите 21948 21503 -445 -98 21098 -405 -98,1 20502 -596 -97,2 
Асоціація 2751 2841 90 103,3 2953 112 103,9 3057 104 103,5 
Корпорація 824 842 18 102,2 849 7 100,8 862 13 101,5 
Консорціум 80 84 4 105 84 - - 89 5 106 
Концерн 406 403 -3 -99,3 400 -3 -99,3 396 -4 -99 
Інші об’єднання юридичних 
осіб* 

4527 4533 6 100,1 4376 -157 -96,5 4256 -120 -97,3 

Всього 1070705 1133200 62495 105,8 1187020 53820 104,7 1228888 41868 103,5 

Таблиця 1. Розвиток організаційно!правових форм господарювання
в Україні у 2006—2009 рр.

*Сюди відносяться ви�
робничі кооперативи і безпо�
середньо інші об'єднання
юридичних осіб.

Рис. 1. Результати графічного аналізу розвитку
організаційно!правових форм господарювання в

Україні у 2006—2009 рр. на прикладі ПП і ТзОВ

Рис. 2. Результати графічного аналізу розвитку
організаційно!правових форм господарювання

в Україні у 2006—2009 рр. на прикладі АТ
і корпорацій
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тодами дослідження, що викорис�
товуються авторами у процесі роз�
гляду теми і пошуку шляхів вирі�
шення її питань й проблем, є спо�
соби загальнонаукового (моногра�
фічного та декомпозиційного) і
економічного (порівняльного, ста�
тистичного, графічного тощо) ана�
лізу, а також гіпотетичний, синте�
зу, моделювання, конкретизації,
ідеалізації й узагальнення. Теоре�
тичну основу дослідження теми
склалають фундаментальні засади
теорії управління підприємством і
соціокультурного базису підприє�
мництва; комплексний підхід, що є
результатом агрегації елементів
системного (принципи створення й
розвитку систем), функціонально�
го (етапи їх динаміки), програмно�
цільового підходів до менеджмен�
ту та управління підприємствами.

РЕЗУЛЬТАТИ
Економічно ефективний і соц�

іально прогресивний розвиток дер�
жави, галузей господарки країни
фактично мало імовірний без участі
ІС, що підтверджується статисти�
кою табл [32].

Отже, як свідчать табл. 1 і рис. 1,
2, у держави є проблеми з поширен�
ням й розвитком господарських
структур некорпоративного та кор�
поративного типу, зокрема АТ. Так,
з 1 січня 2006 р. до 2009 р. чисельність
АТ відкритого типу знизилась на
1287 од. (88,7%), а закритого — 1446
од. (93,4%), або загалом 2876 од.
(91,5%) із середньорічним значенням
719 од., чи 22,9%. При цьому, на наш
погляд, машинобудування є однією
із галузей, яка характеризується
низьким рівнем розвитку в ній АТ і
корпорацій у порівнянні з іншими
країнами світу (Францією, Німеччи�
ною, Польщею, Росією тощо [29, с.
90]), що є негативною тенденцією,
котра не сприяє її ефективній ево�
люції. І це незважаючи на факт по�
зитивної динаміки їх кількості у дер�
жаві (згідно з статистикою табл. й
рис. 2, впродовж 2006 — 2009 рр. чис�
ло корпорацій зросло на 38 од.
(104,6%) й середньорічним значен�
ням 10 од., або 26,2%). Однією з го�
ловних причин незадовільного стану
справ є нерозуміння і неправильне
визначення менеджментом КМБ й
неефективності процедур (порядків)

ралізації управлінських дій з побу�
дови та динаміки оптимальних фун�
кціональним станом систем мотиву�
вання підприємствами. Наприклад,
як видно з результатів аналізу доро�
бок [1; 2; 5; 6; 8—10; 13—15; 17—24;
26—30], існують недоліки створення
і розвитку контролювання й регулю�
вання динаміки оптимальних функ�
ціональним станом систем мотиву�
вання у механізмах управління КМБ.
Тому, на наш погляд, перш за все
потрібно правильно у теоретичному
і практичному відношенні визначити
етапи (кроки) створення й форму�
вання цих систем КМБ.

Контролювання є видом управ�
лінської діяльності щодо забезпе�
чення процесу, з допомогою якого
керівництво підприємства (зокрема,
КМБ) визначає, наскільки правильні
його управлінські рішення, а також
потребу в здійсненні певних корек�
тив [17; 18].

Узагальнення результатів аналі�
зу доробок [1—28; 30; 31] і власного
дослідження у роботі за темою
статті дозволяють авторам запропо�
нувати такі етапи створення й роз�
витку порядку контролювання побу�
дови та динаміки оптимальної фун�
кціональним станом системи мотиву�
вання КМБ.

1. Стандартизація моделі апара�
ту динаміки оптимальної функціо�
нальним станом системи мотивуван�
ня КМБ. Так, для вираження по�
хідної функції моменту величини  
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  під�

приємства 1B  

( )
1ad ′′

з щільністю розпо�
ділу ( )

1aif ′′ , що тотожна і відповідає

значенню 
1ai ′′ ;

1ad  — імовірність реалізації елемен�
та 

1a

 оптимальною функціональним
станом системою мотивування КМБ

1
1
BA

з значенням 
1ac  підприємства 

1B

;

( ) ( )∫= 11

1

1 aa
di

a diifhfG a

 — похідна
функції моменту величини 

1ac  з імо�

вірністю реалізації елемента 

1a

 опти�
мальною функціональним станом

системою мотивування КМБ 

1
1
BA

підприємства 1B  

( )
1ad

, з щільністю

розподілу 

( )
1aif

, що тотожна і відпо�
відає значенню 

1ai

;

1ad ′

 — імовірність реалізації еле�
мента 1a′ оптимальною функціональ�
ним станом системою мотивування
КМБ 

1
1
BA

 зі значенням 
1ac ′  підприєм�

ства 1B ;

( ) ( )∫ ′′′
′=

11

1

1 aa
di

a diifhfG a

 — похідна фу�
нкції моменту величини 

1ac ′  з імовір�

ністю реалізації елемента 1a′ опти�
мальною функціональним станом
системою мотивування КМБ 

1
1
BA

підприємства 1B

( )
1ad ′

з щільністю роз�

поділу ( )
1aif ′ , що тотожна і відпові�

дає значенню  
1ai ′ ;

( )fEa1′′  — функція інтегрування

піделементів ( )
n

aaa 111 ...,
21

′′′′′′  елемента 
1a ′′ оптимальної функціональним ста�

ном системи мотивування КМБ 

1
1
BA

;

( )fE nbbba ...21
1

 — функція інтегруван�

ня піделементів  ( )
n

aaa 111 ...,
21

 елемента
 

1a  оптимальної функціональним ста�
ном системи мотивування КМБ 

1
1
BA

;

( )fEa1′′  — функція інтегрування

піделементів  ( )
n

aaa 111 ...,
21

′′′  елемента 

1a′

оптимальної функціональним ста�
ном системи мотивування КМБ 

1
1
BA

.

Отже, стандартизація моделі
апарату динаміки оптимальної фун�
кціональним станом системи мотиву�
вання КМБ зводиться до наступно�
го. Це вираження похідної функції
моменту величини 

1ac ′′  з імовірністю
реалізації елемента 1a ′′  оптимальною
функціональним станом системою
мотивування КМБ 

1
1
BA

 підприємства

1B  ( )
1ad ′′  з щільністю розподілу   ( )

1aif ′′ ,
що тотожна і відповідає значенню  

1ai ′′ .
Подальшу увагу необхідно звернути
на залежності між елементами про�
цесу контролювання динаміки опти�
мальної функціональним станом си�
стеми мотивування КМБ.
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2. Ідентифікація залежностей
між елементами процесу контролю�
вання динаміки оптимальної функ�
ціональним станом системи мотиву�
вання КМБ. Загальна і достатня ха�
рактеристика базових частин опти�
мальної функціональним станом си�
стеми мотивування КМБ 1

1
BA , — взає�

мозв'язків (ω�вузлів) й елементів ( ),
— вказує на сталу присутність та дію
певної залежності між цими блока�
ми. Нею є, на наш погляд, прямопро�
порційна підвідомчість ефективності
реалізації піделементів  і
елемента   1a від результативності ви�
конання завдань, що відводяться, по�
кладаються й реалізуються ω�вузла�
ми оптимальної функціональним
станом системи мотивування КМБ

. Логіка у тому, що перехід і
трансформування будь�яких частин
одна в одну є апріорі наслідком до�
сягнення й виконання точно встанов�
леної для них щільності розподілу та
імовірності їх реалізації оптималь�
ною функціональним станом систе�
мою мотивування КМБ   1

1
BA . Ця оз�

вучена залежність дозволяє забезпе�
чити правильне розуміння сутності і
квінтесенції процесу переходу й
трансформування одного блоку в
іншу складову частину, зокрема,
піделемента 

mna  у , в елемент ,
 у  оптимальної функціональним

станом системи мотивування КМБ

 (у даному випадку,  
11a  в , у

, 
n

a1 в елемент 1a  ) тощо.
Отже, ідентифікація залежнос�

тей між елементами процесу контро�
лювання динаміки оптимальної фун�
кціональним станом системи мотиву�
вання КМБ зводиться до наступно�
го. Це необхідність якісної реалізації
ключових функцій взаємозв'язків
оптимальної функціональним ста�
ном системи мотивування КМБ 1

1
BA ,

оскільки від неї залежать:
а) правильність і точність оціню�

вання її дієвості;
б) результати переходу і транс�

формування одних складових у інші
її частини;

в) результативність використан�
ня її піделементів;

г) ефективність виконання її еле�
ментів;

д) безпосередньо квалітативність
її виконання.

Подальшу увагу необхідно звер�
нути на ефективність динаміки опти�
мальної функціональним станом си�
стеми мотивування КМБ 1

1
BA .

3. Оцінювання ефективності ди�
наміки оптимальної функціональним
станом системи мотивування КМБ.
Алгоритм оцінювання ефективності
процесу побудови і динаміки опти�
мальної функціональним станом си�
стеми мотивування КМБ 1

1
BA  перед�

бачає те, що:

а) піделементам  ( )
n

aaa 111 ...,
21

 і її
елементу 1a  надаються лише харак�
терні для них сутність, зміст і суть;

б) піделементи  і її

елемент   1a   відносяться до певно�
го автентичного класу частин;

в) перше і друге правило вико�
нується тільки на підгрунті резуль�
татів інтерпретації інформації про:

1) імовірність реалізації нею еле�
мента   1a  з значенням  підприєм�

ства ;
2) похідну функції моменту вели�

чини з імовірністю реалізації нею

елемента  підприємства , з

щільністю розподілу , що то�
тожна і відповідає значенню —

;

г) параметри її ω�вузлів, піделе�
ментів  ( )

n
aaa 111 ...,

21
 і елементів 1a  є

адитивними;
д) функція інтегрування її піде�

лементів  і елемента ,

якою є , формується на заса�

дах формули:

 ( ) ( )fGdfEA aaa
B

nbbb
11

...21
1

1
1 =↔  (2),

де  — визначена лінійна (оп�
тимальна функціональним станом)

система мотивування 1Α  означеної

КМБ ;

 — функція інтегруван�

ня піделементів  ( )
n

aaa 111 ...,
21

 елемен�
та   1a  оптимальної функціональним
станом системи мотивування КМБ

;

1ad  — імовірність реалізації еле�
мента оптимальною функціональ�
ним станом системою мотивування
КМБ  з значенням 

1ac підприєм�
ства ;

 — похідна

функції моменту величини  
1ac з імо�

вірністю реалізації елемента  оп�
тимальною функціональним станом
системою мотивування КМБ   під�
приємства 1B  ( )

1ad  , з щільністю роз�
поділу , що відповідає значен�
ню ;

е) її піделементи і еле�
мент 1a переходять й трансформу�
ються у моноелемент ;

є) використовується структурно
елементарний різновид оптимальної
функціональним станом системи мо�
тивування підприємства.

Об'єднуємо піделементи 

і елементи
 оптимальної функціональним

станом системи мотивування КМБ
й закриваємо її каналом зворот�

ного зв'язку Ω, що є показником з
потрібною ефективністю передачі
управлінської інформації , а
відтак, . Звідси випливає не�
обхідність інтерпретації вузлової
петлі оптимальної функціональним
станом системи мотивування КМБ

 як величини α . Отже, оцінюван�
ня ефективності динаміки оптималь�
ної функціональним станом системи
мотивування КМБ зводиться до на�
ступного. Так, тлумачимо величину

 значенням, яке має конкретну
розмірність. Цю розмірність автори
пропонують виражати у вигляді
відсотка участі каналу зворотного
зв'язку в процесі побудови і дина�
міки оптимальної функціональним
станом системи мотивування КМБ

. Тобто важливість каналу зво�
ротного зв'язку  Ω оптимальної фун�
кціональним станом системи мотиву�
вання КМБ  є показником  η , який
відповідає умові . Подаль�
шу увагу необхідно звернути на по�
передні результати динаміки опти�
мальної функціональним станом си�
стеми мотивування КМБ .

4. Синтез попередніх результатів
динаміки оптимальної функціональ�
ним станом системи мотивування
КМБ. Підсумком інтеграції піделемен�

тів   ( )
nnn

aaaaaaaaa 111111111 ...,;...,;...,
21211

′′′′′′′′′ і
елементів  оптимальної фун�
кціональним станом системи мотиву�
вання КМБ , на наш погляд, є за�
безпечення у ній каналу зворотного
зв'язку Ω, що характеризується ве�
личиною . Своєю чергою, як вип�
ливає з рівностей (1, 2), величина 
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у поєднанні з рівністю 

αϖ Ω
=Ω E

 є клю�
човою засадою для формування
формули:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 01...1...1
112111

21 =Ω−++Ω−++Ω+Ω− ∑∑∑∑
∈∈∈∈ ηη η

η
η

η
η

η

ηη

ηηηη
aaaa

( ) ( ) 01...
1

=Ω−++ ∑
∈ ηη

η
η η

a
 (3),

де   1a — елемент оптимальної функ�
ціональним станом системи мотиву�
вання КМБ 

1
1
BA

;
( ) ( )ηηηηηηη η ,1......, 121 ∈∈n  — струк�

турні фактори, що визначають і вка�
зують на важливість каналу зворот�
ного зв'язку Ω  оптимальної функці�
ональним станом системи мотиву�
вання КМБ 

1
1
BA

;
Ω — канал зворотного зв'язку

оптимальної функціональним ста�
ном системи мотивування КМБ 

1
1
BA

;
αηηηη η ∈n......, 21  — величина, зна�

чення якої має конкретну розмір�
ність, що виражається у вигляді
відсотка участі каналу зворотного
зв'язку Ω в процесі побудови і ди�
наміки оптимальної функціональним
станом системи мотивування КМБ

1
1
BA

;

( ) ∏ ∏
=Δ ∈ Δ

=Ω
η

η
ηα η

1 1

...21
1

a
a nbbbE  — величи�

на, що тотожна за розмірністю зна�
ченню Ω, яке прямує до показника

αΩ

 і рівності 

αϖΩ
=Ω E

. При цьому 

ηη

 є
вузловою петлею оптимальної фун�
кціональним станом системи мотиву�
вання КМБ 

1
1
BA

  η �порядку, а 

Δη

 —
першою похідною 

ηη

.
Отже, синтез попередніх ре�

зультатів побудови і динаміки опти�
мальної функціональним станом си�
стеми мотивування КМБ зводиться
до наступного. Це здобуття явно ви�
раженого результату від викорис�
тання формули (3), яким є одержан�
ня величини 

( )fE nbbba ...21
1
′

. Подальшу
увагу необхідно звернути на точ�
ність результатів динаміки опти�
мальної функціональним станом
системи мотивування КМБ 

1
1
BA

, тоб�
то приділити час системі її регулю�
вання.

Регулювання є видом управлінсь�
кої діяльності, що спрямований на
усунення відхилень, збоїв, недоліків
тощо в керованій системі підприєм�
ства (наприклад, КМБ) шляхом роз�
робки і впровадження її керуючою

системою відповідних заходів [17;
18].

Узагальнюючи результати аналі�
зу доробок [1—28; 30; 31] і власного
дослідження у роботі за темою
статті, автори пропонують створю�
вати й розвивати порядок регулю�
вання побудови та динаміки опти�
мальної функціональним станом си�
стеми мотивування КМБ наступним
чином:

1). Уточнення попередніх ре�
зультатів динаміки оптимальної
функціональним станом системи мо�

тивування КМБ. Величина   ( )fE nbbba ...21
1
′

є функцією інтегрування піделе�
ментів 

( )
n

aaa 111 ...,
21

 і елемента   1a  опти�

мальної функціональним станом си�
стеми мотивування КМБ 

1
1
BA

, що ви�
ражається формулою:

( )
αϖ Ω

=′
E

fE nbbba

1
...21

1 (4),

де ( ) ( )fEfE nbbbnbbb aa ...21
1

...21
1

=′  — фун�

кція інтегрування піделементів

( )
n

aaa 111 ...,
21

 у елемент   1a  оптимальної
функціональним станом системи мо�
тивування КМБ 

1
1
BA

;

( ) ( )fEfE
ΩΩ

=Ω∈ ϖϖ α
 — функція

інтегрування піделементів  ( )nΩΩΩ ..., 21

зворотного зв'язку  Ω  оптимальної
функціональним станом системи мо�
тивування КМБ 

1
1
BA

.

Отже, уточнення попередніх ре�
зультатів динаміки оптимальної
функціональним станом системи мо�
тивування КМБ зводиться до наступ�
ного. Це представлення величини

( )fE nbbba ...21
1
′ , що є функцією інтегру�

вання піделементів 

( )
n

aaa 111 ...,
21

 і еле�
мента   1a  оптимальної функціональ�
ним станом системи мотивування
КМБ 

1
1
BA

. Подальшу увагу необхід�
но звернути на засади виконання
уточнених попередніх результатів
динаміки оптимальної функціональ�
ним станом системи мотивування
КМБ 1

1
BA .

2. Декларування засад виконання
уточнених попередніх результатів дина�
міки оптимальної функціональним ста�
ном системи мотивування КМБ. З формул

(1—4) видно, що   ( ) ( )fGdfE aaa nbbb
11

...21
1

′′=′

лише тоді і тільки у випадку, коли

( ) ( ) 1
11

==′ fGfG aa

 й   0=f . А оскільки

( ) 1
1

=′ fGa

,   0=f  і 

( ) ( )fGdfE aaa nbbb
11

...21
1

′′=′

(5), то й 

( )0
11 aa Ed ′=′

. І, нарешті, зважа�

ючи й опираючись на те, що 

( ) 1
1

=′ fGa

,
0=f ,

 

( ) ( ) ( ) ( )fGdfEfGdfE aaaaaa nbbbnbbb 11...21
111...21

1
==′′=′

(6) та 

( )0...21
11 nbbbaa Ed ′=′

, утворюється

формула:

( )
( ) ( )

( )0...21
1

...21
1

1

...21
1

1
nbbb

nbbbnbbb

a

a

a

a
a E

fE

d

fE
fG

′

′
=

′
=′

(7),

де   ( ) ( )∫ ′′=′ ′

11

1

1 aa
id

a idifhfG a  — по�

хідна функції моменту величини 
1ac′  з

імовірністю реалізації елемента 

1a

оптимальною функціональним ста�
ном системою мотивування КМБ 

1
1
BA

підприємства 1B  ( )
1ad ′ , з щільністю

розподілу 

( )
1aif ′

, що тотожна і відпо�
відає значенню 

1ai′

;

( ) ( )fEfE nbbbnbbb aa ...21
1

...21
1

=′

 — функ�
ція інтегрування піделементів

( )
n

aaa 111 ...,
21

 елемента   1a  оптимальної
функціональним станом системи мо�
тивування КМБ 

1
1
BA

;

1ad ′  — імовірність реалізації еле�
мента 

1a

 оптимальною функціональ�
ним станом системою мотивування
КМБ 

1
1
BA

 з значенням 
1ac′   підприєм�

ства 
1B .

Отже, декларування засад вико�
нання уточнених попередніх резуль�
татів динаміки оптимальної функці�
ональним станом системи мотиву�
вання КМБ зводиться до наступно�
го. Це підтвердження коректності
методу одержання похідної функції
моменту величини 

1ac′

 з імовірністю
реалізації елемента 

1a

 оптимальної
функціональним станом системи мо�
тивування КМБ 

1
1
BA

 підприємства

1B  ( )
1ad ′ з щільністю розподілу 

( )
1aif ′

,
що тотожна і відповідає значенню 

1ai′

і якою є 

( )fGa1
′

. Подальшу увагу не�
обхідно звернути на головні векто�
ри регулювання (покращення) алго�
ритму динаміки оптимальної функ�
ціональним станом системи мотиву�
вання КМБ 

1
1
BA

.
3. Модифікація і уніфікація схеми

динаміки оптимальної функціональ�
ним станом системи мотивування
КМБ. На основі формули (7) визначає�
мо першу і другу похідні для величини

( )fE nbbba ...21
1
′ . При цьому зважаємо на

те, що 

( ) ( )fEfE nbbbnbbb aa ...21
1

...21
1

=′

, тому
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похідні для величини  де�
термінуємо за допомогою формули:

(8),

де ( )fE
nbbba ...211

′′μ  — перша похідна для

, що є функцією інтегруван�
ня піделементів  елемента
  1a  оптимальної функціональним ста�
ном системи мотивування КМБ ;

  ( )fE nbbba ...211
′′′μ  — друга похідна для

, яка є функцією інтегру�

вання піделементів  еле�
мента   1a  оптимальної функціональ�
ним станом системи мотивування
КМБ ;

  ( ) ( )∫ ′′=′ ′

11

1

1 aa
id

a idifhfG a  — похідна

функції моменту величини  
1ac′  з імо�

вірністю реалізації елемента  опти�
мальною функціональним станом си�
стемою мотивування КМБ 

підприємства 1B  ( )
1ad ′  з щільністю

розподілу , що тотожна і відпо�

відає значенню .
Отже, модифікація і універсаліза�

ція схеми динаміки оптимальної фун�
кціональним станом системи мотиву�
вання КМБ зводиться до наступного.
Це реалізація формул (7,  8), що за�
безпечують формування вкрай необ�
хідних умов, на підгрунті яких авто�
ри пропонують визначати математич�
не очікування  для величини . При
цьому величина  є тотожною і відпо�
відає похідній функції моменту зна�
чення  з щільністю розподілу

 й дисперсію  показника ,
який рівний . Подальшу увагу не�
обхідно звернути на конкретні і ос�
таточні результати динаміки опти�
мальної функціональним станом си�
стеми мотивування КМБ .

4. Одержання і закріплення кон�
кретних остаточних результатів ди�
наміки оптимальної функціональним
станом системи мотивування КМБ.
Математичне очікування  ϕ і диспер�
сія  для величини , на наш погляд,
ціледостатньо й чітко характеризу�
ють ефективність динаміки опти�
мальної функціональним станом си�
стеми мотивування  через форму�

ли:

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )⎪⎩

⎪
⎨
⎧

≥→′′=

≥→′=

0

,0

1...211
1

1...211
1

22
afEa

afEa

ii

ii

nbbba

nbbba

δμδ

ϕμϕ

(9),

де — величина, що тотожна і
відповідає значенню похідної

функції моменту величини з імов�
ірністю реалізації елемента опти�
мальною функціональним станом си�
стемою мотивування КМБ  під�

приємства 1B  ( )
1ad ′  з щільністю роз�

поділу ;
 — математичне очікування

для величини , що тотожна і відпо�
відає значенню похідної функції мо�
менту величини з імовірністю реа�
лізації елемента  оптимальною
функціональним станом системою
мотивування КМБ  підприємства

1B  ( )
1ad ′  з щільністю розподілу ;

 — перша похідна для

, що є функцією інтегруван�

ня піделементів  ( )
n

aaa 111 ...,
21

 елемента
 

1a  оптимальної функціональним ста�
ном системи мотивування КМБ ;

( )
1

2
aiδ  — дисперсія для величини

, що тотожна і відповідає значен�
ню похідної функції моменту вели�
чини  з імовірністю реалізації еле�
мента  оптимальною функціональ�
ним станом системою мотивування
КМБ підприємства 1B  ( )

1ad ′ з

щільністю розподілу 

 — друга похідна для

, яка є функцією інтегруван�
ня піделементів  ( )

n
aaa 111 ...,

21
 елемента   1a

оптимальної функціональним станом
системи мотивування КМБ .

Отже, одержання і закріплення
конкретних й остаточних результатів
динаміки оптимальної функціональ�
ним станом системи мотивування КМБ
зводиться до наступного. Це одержан�

ня величин ( )
1aiϕ  і , значення яких

дозволяють говорити про граничні зна�
чення ефективності динаміки опти�
мальної функціональним станом систе�
ми мотивування КМБ  тощо.

ВИСНОВКИ
Таким чином, узагальнення ре�

зультатів аналізу вітчизняного, за�
рубіжного доробку [1—31] й власно�
го дослідження у роботі за темою

статті дозволяють авторам зробити
такі головні підсумки:

а) є ряд проблем з поширенням і
розвитком більшості перелічених у
табл. організаційно�правових форм
господарювання, в тому числі ІС,
зокрема, АТ (корпораціями) в дер�
жаві через нерозуміння й непра�
вильне визначення їх менеджмен�
том процедур (порядків) ралізації
управлінських дій з побудови та ди�
наміки оптимальних функціональ�
ним станом систем мотивування
підприємствами. При цьому для Ук�
раїни актуальним є, наприклад, кон�
тролювання і регулювання динамі�
ки оптимальних функціональним
станом систем мотивування у меха�
нізмах управління КМБ;

б) існує потреба у розробленні
пропозицій і наведенні рекомендацій
зі створення (формування), розвит�
ку порядків контролювання та регу�
лювання динаміки оптимальних фун�
кціональним станом систем мотиву�
вання КМБ;

в) виражено похідну функції мо�
менту величини 

1ac ′′  з імовірністю ре�
алізації елемента   1a ′′  оптимальної
функціональним станом системи мо�
тивування КМБ  — ( )

1ad ′′  з щіль�

ністю розподілу ( )
1aif ′′ , що тотожна і

відповідає значенню  
1ai ′′ ;

г) доведено необхідність якісної
реалізації ключових функцій взає�
мозв'язків оптимальної функціо�
нальним станом системи мотивуван�
ня КМБ 1

1
BA , оскільки від неї зале�

жать правильність і точність оціню�
вання її дієвості, результати перехо�
ду й трансформування одних скла�
дових у другі, результативність ви�
користання піделементів, ефек�
тивність виконання елементів тощо;

д) визначено величину  α  як зна�
чення, яке має конкретну розмірність,
що виражається у вигляді відсотка
участі каналу зворотного зв'язку  в
процесі побудови і динаміки опти�
мальної функціональним станом си�
стеми мотивування КМБ ;

е) представлено величину
  ( )fE nbbba ...21

1
′ , що є функцією інтегру�

вання піделементів  і еле�
мента   1a  оптимальної функціональ�
ним станом системи мотивування
КМБ ;

є) підтверджено коректність ме�
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тоду одержання похідної функції
моменту величини 

1ac′  з імовірністю
реалізації елемента 

1a

 оптимальної
функціональним станом системи мо�
тивування КМБ 

1
1
BA

, якою є ( )
1ad ′  чи

( )fGa1
′

, з щільністю розподілу 

( )
1aif ′

,

що тотожна і відповідає значенню 

1ai′

;

ж) забезпечено і сформовано
умови, на підгрунті яких можна виз�
начати математичне очікування 

ϕ

для величини 

1ai

. Встановлено, що ве�
личина 

1ai

 є тотожною і відповідає
похідній функції моменту значення

1ac ( )
1ad  

, з щільністю розподілу 

( )
1aif

й дисперсію 

2δ

 показника 

1i

, який
рівний 

aai

;
з) одержано величини 

( )
1aiϕ

 і

( )
1

2
aiδ

, значення яких дозволяють го�
ворити про граничні значення ефек�
тивності побудови й динаміки опти�
мальної функціональним станом си�
стеми мотивування КМБ 

1
1
BA

.
Перспективи подальших розро�

бок за темою можуть стосуватись, на�
приклад, методів менеджменту, тех�
нології прийняття і реалізації управл�
інських рішень, оцінювання соціальної
й економічної ефективності динаміки
оптимальної функціональним станом
системи мотивування КМБ тощо.
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