стратегия должна обеспечивать определенную доходность в долгосрочной
перспективе. Преимущество стратегического выбора необходимо оценивать с
точки зрения его способности увеличить стоимость ГП «Радомилк» или
улучшить конкурентную позицию.
К главным факторам этой группы относятся: уровень актуальной
ликвидности (возможность в любой момент выполнить свои обязательства по
платежам), состояние структурной ликвидности (структура капитала с долей
личного капитала); источники финансирования основных фондов; отношение
прибыли к собственному капиталу; соотношение между заемным и
собственным капиталом и тому подобное.
К шестой группе относятся показатели, которые дают ответ на вопрос,
какова эффективность выбранной стратегии. Данную позицию уместно
оценивать по таким факторам, как: прибыль, завоеванная доля рынка в
результате
применения
стратегии,
стоимость
активов
и
чистая
дисконтированная стоимость ГП «Радомилк» после определенного периода
(месяц, квартал, год), существование соответствующих стратегических
изменений и тому подобное.
Проанализировав вышеизложенное, мы пришли к выводу, что ГП
«Радомилк» необходимо формировать такую стратегию развития, которая
должна обеспечивать направленность и адаптированность действий
предприятия в рыночных условиях, а также быть динамичной, что особенно
необходимо в условиях непрерывности процесса развития предприятия.
Ярош А.С.
Керівник доц. Тардаскіна Т.М.
Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова
kafedra.mim@onat.edu.ua
науковийй керівник – Тардаскіна Т.М., к.е.н., доц. кафедри М та М
ННІЕМ
Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова
Основні заходи щодо удосконалення
системи мотивації персоналу компанії ПрАТ «Київстар»
Актуальність теми. Постійні зміни в економіці та нововведенняя на
ринку техніки та інновацій, змушують нас кардинально переглядати наші
застарілі погляди про управління персоналом.
Головна ідея в тому, що людина, в сучасному світі, перестала відігравати
тільки роль виконавця. Працівник – це генератор ідей, якого треба про
стимулювати та, щоб він сам захотів піднести рівень своєї компанії, до
найвищої межі.
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На сьогоднішній день, кожна компанія повинна мати адаптивну
структуру, щоб у будь який момент відкоригувати себе під зміни у
зовнішньому оточенні.
Така адаптивність дає стимул підходити до мотивації, як до однієї з
найважливіших стратегій компанії. А точніше суцільно, наполегливо,
динамічно, та захоплюючи кожний ярус управління компанії, від керівництва
до робітників.
Але у мотивації є певні збої, які не дають можливості повноцінно та без
перебільшення дієво її використовувати. В нашій країні ще дуже багато фірм
та компаній діють під гаслами пострадянського суспільства. Це величезна
помилка. Так як увесь високорозвинений світ говорить про те, що людина – це
найбільший скарб підприємства, а тільки матеріальної, або тільки моральної
мотивації може бути зовсім недостатньо.
У більшості вітчизняних компаній керівництво не приділяє стратегічної
уваги розробці системи мотивації, яка в більшості випадків має відтінок
«залатування дірок». Тобто мотивація націлена на сьогодні і зараз, і не має
стратегічного та покрокового характеру.
Метою роботи є аналіз існуючої системи мотивації та визначення
заходів щодо удосконалення мотивації компанії ПрАТ «Київстар». Компанія
ПрАТ «Київстар» – це беззаперечний лідер, серед операторів мобільного
зв’язку на українському ринку.
Київстар використовує європейський підхід, до всієї організації і у всіх її
проявах, але з вшануванням української культури, та менталітету. Система
мотивації ПрАТ «Київстар» складається з двох складових компонентів:
матеріального та морального стимулювання. Це добре показано на рис 1 [1].
На мою думку, найголовнішою і найрезультативнішою мотивацією в
ПрАТ «Київстар» є навчання за рахунок компанії. Кожного року компанія
робить величезний внесок, для підвищення професіонального рівня своїх
робітників. Це навчальні заходи різних видів:
І. Відкриті тренінги/семінари, конференції. Навчальні заходи, які
організовуються тренінговими компаніями за принципом відкритого
формування навчальних груп. Дати проведення відкритих заходів, їх тривалість
та наповнення залежать від тренінгових компаній і замовник не може вплинути
на їх зміну.
ІІ. Корпоративні тренінги / семінари. Тренінги та семінари, які
розробляються та проводяться для персоналу компанії, враховуючи потреби
співробітників та рівень їх знань тематики тренінгу / семінару, силами
зовнішніх тренінгових компаній. Такі тренінги / семінари можна поділити на
дві частини:
- тренінги з розвитку ключових компетенцій компанії (комунікативні
навички, навички управління, планування тощо).
- спеціалізовані тренінги/семінари на замовлення дирекцій (PR,
фінанси тощо).
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ІІІ. Внутрішні корпоративні тренінги. Тренінги, які проводяться силами
внутрішніх тренерів компанії (її співробітників) зі специфічних питань
діяльності компанії. Наприклад, тренінг з продуктів та послуг компанії [1].
Структура системи мотивації в компанії
ПрАТ « Київстар »
Матеріальні чинники
мотивації

Нематеріальні чнники мотивації

Гнучка система заробітної плати

Відоме ім’я компанії

Система премій і бонусів

Причетність до загальної справи

Участь у прибутку компанії
Оцінка особистого внеску
Система пільг і дотацій

Планування кар’єри

Пільгове кредитування

Принцип організації роботи за
проектами

Практичні результати атестації

Оцінка співробітників

Можливість навчання за рахунок
компанії

Командна робота

Рис. 1. Структура системи мотивації в компанії ПрАТ «Київстар»
Програма розвитку персоналу компанії складалася з ряду тематичних
напрямків на рис 2.

95

Рис. 2. Програма розвитку компанії
Результати кожного з таких заходів детально перевіряються компанією,
за допомогою певних тестів, атестацій та зрізу знань робітників. Ця незалежна
процедура компанії ПрАТ «Київстар» допомагає тримати робітників у тонусі,
та адекватно оцінювати результативність проведених тренінгів та семінарів.
В компанії атестація спрямована на поліпшення роботи, обговорення
важливих для компанії проблем, обмін думками, складання плану професійного
росту співробітника.
Висновки. З проведеного аналізу компанії запропонуємо заходи щодо
підвищення мотивації в компанії ПрАТ «Київстар»:
1. Перехід до грейдової оплати праці.
2. Ведення програм пенсійного забезпечення .
3. Соціальний пакет для усієї родини робітника.
4. Заохочення робітників стати співвласниками компанії, тобто по
прикладу Форда, простимулювати колектив працювати краще, перш за все, для
себе.
5. Відзнака найкращого робітника місяця, за допомогою додаткового
вихідного дня у цьому місяці та відзнакою на офіційному сайті компанії [2].
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