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рову, нижче на 2,3, 19,9 і 9,5% відповідно від аналогічних 
показників при літніх, зимових і осінніх отеленнях. 

3. Відповідно до найвищого показника рентабель-
ності реалізованої продукції, весняні отелення корів 
можна визначити як найбільш сприятливі росту еконо-
мічної ефективності вирощування м’ясної худоби.        
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У складних ринкових умовах функціонування під-
приємств ефективність управління залежить від 
комплексного застосування багатьох факторів і 

не в останню чергу від процедури прийнятих рішень і їх 
практичного втілення в життя. Але для того, щоб управ-
лінське рішення було дієвим і ефективним, потрібно до-
триматися певних методичних основ. Особливу роль у 
національній економіці займає транспортний сектор, 
адже розвинена транспортна система є передумовою 
економічного зростання, підвищення конкурентоспро-
можності країни і якості життя населення. У формуванні 
системи управлінських інновацій на кожному підприєм-
стві залізничного транспорту для прийняття управлін-
ського рішення, необхідно розбиратися не тільки в по-
нятійному апараті, але і досить кваліфіковано при цьому 
застосовувати на практиці: методику управлінського рі-
шення; види та методи розробки системи управлінських 
інновацій; організацію розробки системи управлінських 
інновацій для вирішення поставленої мети її впрова-
дження; оцінку якості управлінських рішень.

Незважаючи на те, що теоретичні основи управ-
ління досліджувалися багатьма вченими, такими як: 
Друкер П. [1], Майкл Х. Мескон, Майкл Альберт, Фран-
клін Хедоурі [6], Ансофф І. [2], Акофф Р. [3], Казанцев 
А. [10], Фатхутдінов Р. [11], Соколов Д.[9], Черваньов Д. 
[7], Нейкова Л. [7] та ін., до цих пір немає загальноприй-
нятого визначення поняття «управлінська інновацій» та 
технологій їх впровадження на промислових підприєм-
ствах України на основі синергетичного підходу. 

Ціллю роботи є обґрунтування методичного під-
ходу до формування системи управлінських інновацій 
на основі синергетичного підходу.

Методичний підхід формування системи управ-
лінських інновацій представляє собою логічну організа-
цію діяльності з розробки управлінського рішення, що 
включає формулювання мети управління, вибір методів 
розробки рішень, критеріїв оцінки варіантів, складання 
логічних схем виконання операцій розробки рішень.

Правильність і ефективність прийнятого рішення 
багато в чому визначається якістю економічної, органі-
заційної, соціальної та інших видів інформації, яку отри-
мує підприємство під впливом факторів зовнішнього та 
внутрішнього впливу. Умовно всі види інформації, які 
використовуються при ухваленні рішення, можна під-
розділити: на вхідну і вихідну; оброблювану і необроб-
лювану; текстову і графічну; постійну і змінну; норма-
тивну, аналітичну, статистичну; первинну і вторинну; 
директивну, розподільну, звітну. Цінність одержуваної 
інформації залежить від точності поставлених цілей 
щодо впровадження системи управлінських інновацій 
на підприємстві та задач для її вирішення, тому що пра-
вильно виявлена ціль визначає необхідність конкретної 
інформації для ухвалення рішення.

Прийняття рішень притаманне будь-якому виду 
діяльності, і від нього може залежати результативність 
роботи однієї людини, групи людей, підприємства в ці-
лому. З економічної й управлінської точок зору прий-
няття управлінського рішення при формуванні системи 
управлінських інновацій варто розглядати як фактор 
адаптивної гнучкості підприємства. Усі прийняті рі-
шення з формування системи управлінських інновацій 
можна умовно підрозділити на рішення стратегічного та 
тактичного характеру. Прийняття рішення, як правило, 
пов'язане з вибором напрямку дії, і якщо рішення при-
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ймається легко, без спеціального пророблення альтер-
натив, то гарне рішення прийняти важко. Гарне рішення 
накладає на менеджера велике соціальне навантаження і 
залежить від психологічної підготовленості менеджера, 
його досвіду, особистісних якостей.

Таким чином, прийняттю управлінського рішен-
ня при формуванні системи управлінських інновацій в 
умовах функціонування конкретного підприємства за-
лізничного транспорту передують кілька етапів (рис. 1):

 визначення проблем в діяльності підприємства 
під впливом зміни факторів зовнішнього та 
внутрішнього середовища, по яких необхідно 
прийняти управлінське рішення;

 визначення цілі функціонування підприємства 
в умовах що склалася;

 визначення параметрів для оцінки стану діяль-
ності підприємства та його здатності до сприй-
няття управлінських нововведень;

 вибір критеріїв, по яких буде прийняте рішення;
 розробка і формулювання альтернатив у ви-

гляді сценаріїв розвитку подій від формування 
системи управлінських інновацій; 

 вибір оптимальної альтернативи з їх множин за 
допомогою оцінки ефективності впровадження 
системи управлінських інновацій.

Об'єктом для виникнення проблем можуть служи-
ти підсумкові показники діяльності підприємства 
залізничного транспорту. Зокрема, у ре зультаті 

діяльності підприємства можуть різко погіршуватися по-
казники кінцевих результатів роботи (підвищення собі-
вартості продукції, зниження зростання продуктивності 
праці та його якості, прибутку і рентабельності); а також 
можливість виникнення конфліктних ситуацій, висока 
плинність кадрів що провокується такими факторами: по-
літичними; соціальними; економічними; технічними; тех-
нологічними; організаційними та ін. Управлінське рішен-
ня встановлює перехід від того, що є, до того, що повинно 
бути зроблено за певний період. У процесі підготовки рі-
шення виявляються проблеми та уточнюються цілі. 

У процесі вироблення управлінських рішень важ-
ливу роль відіграє адекватна оцінка ситуації і вплив різ-
них факторів на її розвиток.

З цією метою необхідно сформувати оціночну сис-
тему параметрів, до складу яких повинні входити:

 критерії, що характеризують об'єкт оцінки;
 система показників і шкали, за допомогою яких 

оцінюється об'єкт по кожному з критеріїв;
 принципи проведення порівняльної оцінки ва-

ріантів управлінського рішення та їх вибору.
Аналіз ситуації передбачає виявлення факторів, 

що визначають динаміку її розвитку. При цьому можуть 
використовуватися методи факторного і кореляційного 
аналізу. Завдання діагностики ситуації полягає у виді-
ленні її ключових проблем і характеру їх впливу. Даний 
елемент покликаний визначити закономірності розви-
тку ситуації; механізми цілеспрямованого впливу на її 
розвиток; необхідність у різних ресурсах, потрібних для 
реалізації управлінського рішення. Система показників 
та етапи їх оцінки для виявлення рівня адаптивної гнуч-

кості й сприйняття підприємства до формування управ-
лінських інновацій наведено на рис. 2.

Велике значення має уявлення передбачуваних ре-
зультатів управлінського впливу, що досягається 
в результаті розробки прогнозу розвитку ситуа-

ції. У процесі вироблення управлінських рішень важли-
ву роль відіграє розробка управлінського рішення, що 
полягає в генеруванні альтернативних варіантів рішень, 
відборі основних варіантів керуючих впливів, розробці 
сценаріїв розвитку ситуації та експертної оцінки осно-
вних варіантів керуючих впливів. Найбільш пошире-
ними є такі процедури генерування альтернативних 
варіантів як метод аналогів, мозкової атаки, синтезу 
управлінських рішень і т. п. В останні десятиліття стали 
розвиватися автоматизовані системи генерування варі-
антів рішень.

У ході відбору проводиться відсів явно нежиттє-
здатних або неконкурентоспроможних варіантів. При 
відборі необхідно керуватися рівнем порівняльної оцін-
ки і вимогою відсутності дублювання.

Головним завданням розробки сценаріїв є забез-
печення розуміння ситуації і найбільш вірогідних шля-
хів її розвитку особою, яка приймає рішення. Доцільно 
розглянути різні варіанти динаміки зміни основних 
факторів розвитку ситуації.

Наступна стадія – експертна оцінка основних ва-
ріантів керуючих впливів. Її завдання – дати оцінку реа-
лізованим розглянутих варіантів управлінських дій і до-
сягнення поставлених цілей. На цій основі здійснюєть-
ся ранжування розглянутих варіантів та визначається 
ефективність від впровадження системи управлінських 
інновацій. Загальна додаткова ефективність створення 
системи управлінських інновацій на синергетичних за-
садах s

загE∆ складається з таких складових: 
1. Додаткова ефективність від комбінування і ви-

користання різних видів управлінських інновацій 
s
inE∆  

досягається за рахунок більш раціонального викорис-
тання матеріальних і фінансових ресурсів у часі, що 
позитивно відбивається на часі виконання та вартості 
інноваційних проектів. 

2. Додаткова ефективність від використання за-
гальних основних засобів .s

ocE∆ Підвищується ефек-
тивність використання основних засобів за рахунок під-
вищення їх часу використання, скорочується ремонтна 
база та інші обслуговуючі виробництва, що призводить 
до економії фінансових і трудових ресурсів. 

3. Додаткова ефективність від спільної оператив-
ної діяльності .s

oдOE∆  За рахунок інтеграції зменшу-
ються витрати з управління фінансовими та матеріаль-
ними ресурсами, можна розробляти більш ефективні 
схеми управління запасами сировини, матеріалів і гото-
вої продукції, раціоналізувати податкову політику всієї 
діяльності підприємства і кожного підрозділу окремо, 
мобільно перерозподіляти фінансові ресурси між то-
варними і фінансовими ринками.
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Рис. 1. Послідовність та зміст етапів методики формування системи управлінських інновацій
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4. Додаткова ефективність від збільшення ринків 
збуту .s

рзE∆  Інтеграція дозволяє скоротити витрати по 
просуванню товарів і послуг на ринки. Збільшення на-
дійності поставок і солідний імідж учасників дають 
можливість укладати більш вигідні договори на постав-
ку продукції. Збільшені фінансові можливості дозволя-
ють агресивніше поводитися в конкурентній боротьбі.

Загальна додаткова ефективність формування 
системи управлінських інновацій sE∆  визначається як 
функція , , , :s s s s

i oc од рсE E E E∆ ∆ ∆ ∆

 ( , , , ).s s s s s
i oc од рсE f E E E E∆ ∆ ∆ ∆ ∆=

Останнім етапом є прийняття рішення, який скла-
дається з трьох елементів: колективної експертної оцін-

ки, прийняття рішення особою, що приймає рішення, 
розробки плану дій.

Колективні експертизи забезпечують кращу об-
ґрунтованість і ефективність прийнятих управлінських 
рішень. До числа методів її проведення відносяться: ме-
тоди Дельфі, мозковий атаки, комісій, ПАТЕРН та ін. За 
результатами експертиз альтернативних варіантів, з ура-
хуванням додаткової інформації, на основі особистого 
досвіду та інтуїції особа, яка приймає рішення, приймає 
управлінське рішення. При цьому воно може докорінно 
відрізнятися від усіх запропонованих варіантів.

Перехід до реалізації ухваленого рішення вимагає 
узгодження дій та ресурсів за часом і місцем. Це дося-
гається за рахунок планування реалізації прийнятого 
управлінського рішення. Плани необхідно коригува-
ти в процесі реалізації управлінських рішень. В основі 
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Рис. 2. Оціночна система показників виявлення адаптивної гнучкості підприємства

цього – можливість зміни зовнішніх і внутрішніх умов, 
законодавства, кон'юнктури, стратегії підприємства і т. 
п. Реалізація управлінського рішення на основі розро-
бленого плану заходів передбачає доведення рішення 
до виконавців, наділення виконавців ресурсами, деле-
гування повноважень і координацію дій виконавців всіх 
підрозділів реалізації рішення.

шення в формуванні системи управлінських інновацій 
на синергетичних засадах забезпечує вирішення питань 
пов’язаних з вибором оптимального управлінського рі-
шення в конкретних умовах. Таким чином, прийняттю 
управлінського рішення при формуванні системи управ-
лінських інновацій в умовах функціонування конкрет-
ного підприємства залізничного транспорту передують 

Показники оцінки
маркетингової

діяльності

Показники оцінки
господарської

діяльності

Показники оцінки
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Аналіз інтегральної оцінки адаптивної гнучкості
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Доведення рішення до виконавців є одним з най-
важливіших елементів організації виконання рішення. 
Воно здійснюється за допомогою постановки завдань 
особою, яка приймає рішення у вигляді наказу, розпо-
рядження, вказівки і т. п. При цьому керівник повинен 
переконатися в точності розуміння істоти поставлених 
виконавцям завдань та термінів виконання, їх значен-
ня для досягнення спільної мети, домогтися з'ясування 
кожним виконавцем прав та обов'язків, порядку взаємо-
дії з іншими виконавцями.

ВИСНОВКИ

Транспортний сектор національної економіки 
відіграє важливу роль у соціально-економічному роз-
витку країни. Стабільне і ефективне функціонування 
залізничного транспорту повинно забезпечувати необ-
хідні умови обороноздатності, національної безпеки, 
цілісності держави, підвищення рівня життя населен-
ня. Тому впровадження управлінських інновацій саме 
в умовах функціонування підприємств залізничного 
транспорту є необхідною умовою сталого розвитку на-
ціональної економіки. 

У процесі вироблення управлінських рішень важ-
ливу роль відіграє адекватна оцінка ситуації і вплив 
різних факторів на її розвиток. Обґрунтування мето-
дичного інструментарію підтримки управлінського рі-

кілька етапів: визначення проблем; визначення цілей у 
конкретних умовах функціонування; вибір параметрів і 
критеріїв оцінки діяльності та розробка конкретних за-
ходів з урахуванням синергетичного підходу в форму-
ванні системи управлінських інновацій.                           
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Пик вздутия «мыльного» пузыря недвижимости 
пришелся на 2005 – 2008 гг. Превышение спро-
са над предложением – типичный довод людей, 

прогнозировавших дальнейшее повышение цен. Эта 
простая закономерность имеет однако фундаменталь-
ный недостаток: она основана на предположении, что 
спрос имеет потребительский характер и потому никуда 
не денется. На самом деле многие покупатели квартир 
(особенно на этапе строительства) являются инвестора-
ми. По различным оценкам, их от 20 до 40% от общего 
количества покупателей. Они покупали не потому, что 
им негде жить или они собираются сдавать квартиру в 
аренду, а всего лишь потому, что ожидали дальнейшего 
роста цен. Как писал в 1990 году известный экономист 
Джозеф Стиглиц [1], «пузырь – это когда сегодня цена 
высока лишь потому, что инвесторы верят, что завтра 
она будет еще выше, а не из-за фундаментальных фак-
торов (например, роста доходов)». Многие инвесторы 
перестают покупать, как только по каким-то причинам 
массовая истерия прекращается. Они же первыми начи-
нают избавляться от дешевеющего актива, чем только 
подстегивают падение цен.

Безусловно, «настоящий» спрос на жилье в Украи-
не есть, ведь несколько миллионов соотечественников 
не имеют собственного жилья. А многие из тех, кто име-
ет, им недовольны. На одного украинца в среднем при-
ходится около 24 м2 жилой площади (в несколько раз 
меньше, чем в Западной Европе, например в ФРГ – 38м2/
чел.), лишь половина жилья в Украине оборудована во-
допроводом, канализацией и центральным отоплением, 
но человек всегда беспокоился о крыше над головой 
и готов отдать за жилье последние деньги, но многим 
даже «последних денег» зачастую не хватает для приоб-
ретения квартиры.

С точки зрения инвесторов одна из причин по-
вышенного спроса – отсутствие альтернативы для вло-
жения денег. Банковские депозиты – фактически един-

ственная возможность пристроить небольшую сумму 
денег. Однако это не более, чем способ уберечься от 
обесценивания сбережений: уровня ставки по депози-
там едва хватает, чтобы компенсировать инфляцию. 
Фондового рынка, в западном понимании, в Украине по-
просту нет. Во всяком случае такого, на котором могли 
бы стабильно зарабатывать граждане (на Западе от 10 
до 50% взрослого населения владеют акциями). Поэто-
му, если есть сравнительно большая сумма и желание 
заработать, альтернативы недвижимости нет. Причем 
инвесторы – это не только физлица. Например, страхо-
вые компании и инвестиционные фонды активно разме-
щали свои резервы в недвижимость.

Кроме того, спрос подогревали доступные креди-
ты (и, как оказалось, самые «опасные» для украинцев – 
долларовые кредиты). В отличие от акций и подобных 
активов, недвижимость в понимании людей достойна 
того, чтобы ради ее приобретения влезать в долги. До-
полнительно подогревала рынок жилья законодатель-
ная нестабильность, например, отмена льготы по НДС 
на первичном рынке или введение налога на доходы от 
продажи недвижимости. 

Если бы рынок жилищного строительства был по 
настоящему конкурентным, рост спроса и цен спрово-
цировал бы не меньшую активность и среди застрой-
щиков, но этого не случилось. Темпы роста жилищного 
строительства в последние годы росли нестабильно,  
а ссылки на растущую себестоимость и высокую зарегу-
лированность процедуры получения необходимых раз-
решений, которые часто в качестве аргументов предъяв-
ляют строительные компании, звучат не убедительно. 

Еще одна причина недостаточного предложения – 
в данном случае на вторичном рынке – это опасе-
ния граждан при продаже квартиры остаться без 

жилья. Несколько миллионов украинских семей имеют 
задолженность за жилищно-коммунальные услуги [1], 
причем многие из них допускают долги сознательно, 
зная, что на практике их никто не выселит. Кроме того, 
еще немало людей с низкими доходами занимают квар-
тиры с избыточным количеством комнат. Они вполне 
могли бы поправить свое материальное положение, про-
дав нынешнее жилье и купив что-то попроще. Масштаб-
ные финансовые обвалы акций или лопанье «мыльных 
пузырей» были и ранее (табл. 1).
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