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ВСТУП 

В	 Україні	 здійснюються	 глибокі	 економічні	 перетворення.	 Від-
бувся	злам	механізму	управління	адміністративно-командної	еконо-
міки,	що	був	притаманний	тоталітарній	системі,	створюється	сучас-
ний	механізм,	адекватний	ринковим	умовам.

У	процесі	економічних	реформ	на	теоретичному	і	практичному	рів-
нях	зусилля	зосереджуються	насамперед	на	макроекономічних	проб-
лемах,	а	мікроекономічному	аспекту	та	системі	управління	суб’єктів	
підприємницької	діяльності	приділяється	недостатньо	уваги.

Цей	дисбаланс	потребує	прогресивного	перетворення	застарілих	
механізмів	управління	на	сучасні,	адже	без	розвиненої	системи	нау-
ково	обґрунтованих	поглядів	на	процеси	трансформації,	що	реально	
відбувалися	і	відбуватимуться	в	економіці	підприємства	та	у	мікро-
середовищі,	неможливий	подальший	розвиток	системи	управління	у	
підприємництві.

Управління	підприємством	є	саме	тією	проблемою,	що	потребує	
цілісного,	системного	підходу.	

Проблеми	управління	досліджуються	фахівцями	у	багатьох	краї-
нах.	Об’єктивна	необхідність	використання	стратегічного	підходу	в	
управлінні	підприємством	є	важливою	умовою	його	оздоровлення	й	
забезпечення	 стабільного	 розвитку.	В	 економічній	літературі	 впро-
довж	 ХХ	 ст.	 з’явилися	 нові	 дослідження	 з	 проблематики,	 що	 сто-
сується	методів	 управління,	 засобів	 оздоровлення	підприємств,	 по-
новлення	їх	діяльності	в	умовах	кризових	явищ.

Мета	навчального	посібника	—	надати	поглиблені	знання	з	мето-
дики	 й	 технологій	 управління	 на	 базі	 досвіду	 подолання	 кризових	
явищ	у	розвинених	країнах	світу	та	в	Україні.

Викладений	у	посібнику	матеріал	є	логічним	продовженням	ос-
новних	засад	теорії	та	практики	управлінських	дисциплін.



Навчальний	посібник	складається	 із	чотирьох	частин.	У	першій	
частині	—	“Організація	як	об’єкт	управління”	—	розкрито	характерис-
тики	і	типи	організацій,	особливості	діяльності	об’єднань	підприємств	
у	 структурі	 економіки,	 показано	 загальну	 структуру	 організації,	 її	
основні	складові	—	організаційну	структуру	управління	та	виробничу	
структуру.	У	другій	частині	—	“Система	менеджменту	організації”	—	
висвітлено	сутність	і	зміст	стратегічного,	інноваційного,	фінансового,	
інвестиційного,	кадрового,	маркетингового	й	антикризового	менедж-
менту	підприємства.	Третя	частина	—	“Управління	організаційними	
процесами”	 присвячена	 технології	 планування	 розвитку,	 контролю	
діяльності,	 формуванню	 організаційних	 комунікацій	 підприємства.	
У	 четвертій	—	 “Управління	 організаційною	 поведінкою”	 показано	
зміст	 управління	 мотивацією	 підлеглих,	 управління	 колективами,	
управління	організаційними	конфліктами,	формування	організацій-
ної	культури,	управління	конкурентоспроможністю	організації.

Розділи	 1–5,	 7,	 9,	 10,	 12–19,	 підрозділи	 3.7–3.9	 підготовлені	
В.	П.	Сладкевичем,	 розділи	 6,	 8,	 11,	 підрозділи	 3.1–3.6	—	А.	Д.	Чер-
нявським.

Навчальний	посібник	буде	корисним	для	студентів	спеціальності	
“Менеджмент	організацій”,	бізнесменів	і	всіх,	хто	цікавиться	актуаль-
ними	проблемами	сучасного	менеджменту.	
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Частина 1

Організація  
як Об’єкТ УПраВління

 РозДіЛ 1. ХАрАКтериСтиКи  
і тиПи оргАнізАцій

1.1. Поняття і особливості організацій

Різні	фахівці	з	менеджменту	дають	приблизно	однакові	визначен-
ня	організації	як	об’єкта	управління.

організація —	це:
	 ·	 систематизоване,	 свідоме	 об’єднання	 дій	 людей	 з	 метою	 досяг-

нення	визначених	цілей	[70];
	 ·	 група	осіб,	які	взаємодіють	між	собою	для	досягнення	визначених	

цілей	за	допомогою	матеріальних,	правових,	економічних	та	інших	
умов	[13];

	 ·	 група	 людей,	 діяльність	 яких	 свідомо	 координується	 для	 досяг-
нення	спільних	цілей	[72];

	 ·	 соціальне	утворення	(група	людей)	з	певними	межами,	що	функ-
ціонує	 на	 відносно	 постійних	 засадах	 і	 свідомо	 координує	 свою	
діяльність	для	досягнення	спільної	мети	[74];

	 ·	 сукупність	людей	і	груп,	поєднаних	для	досягнення	спільної	мети,	
вирішення	 того	 чи	 іншого	 завдання	 на	 основі	 певних	 правил	 і	
процедур,	розподілу	прав	і	обов’язків	[83].
Основними	прикладами	організацій	є	підприємства,	фірми,	ком-

панії,	корпорації	та	їх	підрозділи.
Підприємство —	виробничо-господарська	одиниця,	сукупність	ма-

теріальних	і	людських	ресурсів,	яка	певним	чином	організована	для	
досягнення	визначених	цілей.

Фірма —	організаційно-господарська	 одиниця,	що	 здійснює	 під-
приємницьку	 діяльність	 у	 сфері	 промисловості,	 торгівлі,	 будівни-
цтва,	транспорту	тощо,	має	комерційні	цілі	й	користується	правами	
юридичної	особи.



�

Фірма	у	 своєму	 складі	має	одне	чи	кілька	підприємств,	що	 спе-
ціалізуються	на	конкретних	видах	діяльності	(виробництво	товарів,	
надання	послуг),	та	функціональні	підрозділи	управління.

Загальними характеристиками організацій є:
1.	Наявність спільних цілей.	Цілі	зумовлюють	призначення	орга-

нізації,	види	продукції	та	послуг,	що	виробляються	 і	пропонуються	
організацією	для	задоволення	потреб	суспільства.	Спільні	цілі	фор-
муються	в	результаті	взаємного	впливу	індивідуальних	цілей	членів	
організації	або	задаються	ззовні	відповідно	до	місії	організації.

2.	Спільна діяльність людей —	персоналу,	працівників,	які	мають	
відповідну	кваліфікацію,	знання	і	навички,	необхідні	для	досягнення	
визначених	цілей.	Ефективна	спільна	діяльність	забезпечує	синерге-
тичний	ефект	для	організації.

3.	ієрархія влади.	Люди,	які	працюють	в	організаціях,	мають	різ-
ний	 статус.	 Вони	 розподіляються	 на	 керівників,	 фахівців,	 робітни-
ків,	менеджерів	і	підлеглих	і	таким	чином	формують	ієрархію	влади.	
ієрархія влади —	перелік	посадових	осіб,	починаючи	з	вищого	керів-
ника	організації	 до	менеджерів	первинних	підрозділів	на	нижчому,	
операційному	рівні	керівництва.

4.	Наявність підрозділів, що вирішують конкретні завдання.	Такі	
підрозділи	 називаються	 відділеннями,	 філіями,	 відділами,	 служба-
ми	тощо.	Важливо	оптимально	визначити	організаційні	межі	струк-
турних	підрозділів,	 їх	права,	обов’язки,	систему	взаємозв’язків	з	 ін-
шими	 підрозділами,	 їх	 завдання.	 Від	 професійного	 вирішення	 всіх	
цих	 питань	 значною	 мірою	 залежить	 функціонування	 організації	
загалом.

5.	Розподіл праці,	 що	 здійснюється	 згідно	 з	 професійно-фахови-
ми	характеристиками	кожного	працівника	і	забезпечує	раціональну	
структуризацію	робіт	і	завдань.	

Вертикальний розподіл праці,	у	результаті	якого	відокремлюється	
функція	управління,	забезпечує	координацію	дій	різних	підрозділів,	
працівників.	Прикладом	вертикального	розподілу	праці	є	виділення	
кількох	рівнів	управління	в	організації.	

Горизонтальний розподіл праці є	результатом	використання	пере-
ваг	спеціалізації.	До	типів	горизонтального	розподілу	праці	належать	
функціональний,	технологічний,	професійний.

6.	Формалізація правил поведінки, процедур і контролю,	яка	здійс-
нюється	для	того,	щоб	організація	діяла	як	єдине	ціле.	Відповідно	до	
визначених	норм	і	правил	поведінки,	виконуючи	посадові	обов’язки,	
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приймаючи	рішення,	виконавці	можуть	діяти	самостійно,	не	зверта-
ючись	по	вказівки	до	керівників.

7.	 Взаємодія із зовнішнім середовищем і залежність від нього. 
Організація	 як	 відкрита	 система,	 перебуває	 під	 впливом	 зовнішніх	
прямих	(постачальники,	конкуренти,	споживачі,	органи	влади)	і	не-
прямих	 чинників	 (політичних,	 економічних,	 соціальних,	 техноло-
гічних).	Керівники	 організації	 можуть	 впливати	 на	 прямі	 зовнішні	
чинники,	а	до	впливу	непрямих	чинників	вони	мусять	пристосову-
ватися.

8.	 організаційна культура —	 сукупність	 цінностей,	 переконань,	
традицій	 і	 норм,	 під	 впливом	 яких	 формується	 поведінка	 окремих	
працівників	і	трудового	колективу	організації.	Сильна	організаційна	
культура	сприймається	більшістю	персоналу,	чітко	визначає	пріори-
тети,	має	глибокий	вплив	на	поведінку	людей.

9.	Необхідність управління.	Для	координації	дій	підрозділів,	опти-
мального	розподілу	праці	по	вертикалі	та	горизонталі,	забезпечення	
ефективного	використання	ресурсів,	своєчасної	й	адекватної	реакції	
на	зміни	і	виклики	бізнес-середовища	організації	потребують	управ-
ління.	Управлінська	діяльність	повинна	бути	відокремлена	від	неуп-
равлінської	діяльності.

1.2. закони функціонування і розвитку організації

закон —	відображення	об’єктивних	і	стійких	зв’язків,	що	проявля-
ються	у	природі,	суспільстві,	функціонуванні	організацій

Закони	організації	(табл.	1.1)	розподіляються	на	закони	статики	
(розкривають	 зв’язки	в	 структурі)	 і	 закони	динаміки	 (розкривають	
особливості	процесів	управління).

Таблиця 1.1
закони функціонування і розвитку організації

закони статики закони динаміки

Закон	композиції
Закон	пропорційності
Закон	найменших	величин
Закон	онтогенезу	(перетворення)

Закон	синергії
Закон	інформованості	—	впорядкованості
Закон	єдності	аналізу	і	синтезу
Закон	самозбереження

Закон композиції відображає	необхідність	узгодження	цілей	ор-
ганізації:	 вони	 повинні	 бути	 спрямовані	 на	 підтримку	 основної	 за-
гальної	мети.
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Закон пропорційності відображає	необхідність	певного	кількіс-
ного	 співвідношення	 між	 частинами	 організації,	 їх	 відповідності	 й	
залежності.

Закон  найменших  величин:	 структурна	 стійкість	 цілого	 визна-
чається	 його	 найменшою	 частковою	 стійкістю.	 Стійкість	 організа-
ції	стосовно	зовнішнього	середовища	є	складним	результатом	част-
кових	 стійкостей	 її	 підрозділів	щодо	 спрямованого	на	них	 впливу,	
наприклад,	 якість	 роботи	 підрозділу	 визначається	 якістю	 роботи	
найгіршого	працівника,	а	якість	роботи	організації	зумовлена	якістю	
роботи	найменш	кваліфікованого	підрозділу	(за	принципом	слабкої	
ланки).

Закон  онтогенезу  (перетворення):	 кожна	 організація	 має	 у	
своєму	розвитку	кілька	фаз	життєвого	циклу	—	становлення,	розквіт,	
згасання.	Упродовж	цього	життєвого	циклу	одні	об’єкти	організації	
народжуються,	другі	розвиваються	і	процвітають,	треті	старіють	і	від-
мирають,	але	організація	функціонує	і	далі.

Закон синергії:	сума	властивостей	(і	результатів	діяльності)	орга-
нізації	загалом	перевищує	арифметичну	суму	властивостей	(і	резуль-
татів	діяльності)	всіх	її	елементів,	узятих	окремо.	За	високої	органі-
зованості	сума	властивостей	організації	повинна	перевищувати	суму	
властивостей	її	компонентів.	За	низької	організованості	ефективність	
функціонування	системи	буде	нижчою	від	сумарної	ефективності	її	
компонентів.

Закон інформованості — впорядкованості:	рівень	порядку,	ор-
ганізованості	 системи	 визначається	 рівнем	 її	 інформованості.	 Впо-
рядкованість	—	 характеристика	 системи,	 що	 відображає	 наявність	
певним	способом	визначених	взаємозв’язків.	Чим	більше	якісної	ін-
формації,	тим	краще	працює	організація.

Закон єдності аналізу і синтезу:	процеси	розподілу,	спеціаліза-
ції,	диференціації	в	організації	потрібно	доповнювати	протилежними	
процесами	—	поєднання,	кооперації,	інтеграції.	Для	дослідження	ор-
ганізації	спочатку	здійснюється	її	аналіз	(вивчення	шляхом	декомпо-
зиції,	розподілу	організації	на	елементи),	потім	синтез	—	об’єднання	в	
ціле	частин,	властивостей,	характеристик,	виділених	шляхом	аналізу.	
Аналіз	зосереджений	на	структурі,	він	показує,	як	працюють	частини	
цілого.	Синтез	акцентує	увагу	на	функціях,	пояснює,	чому	ці	частини	
діють	так,	а	не	інакше.

Закон  самозбереження:	 будь-яка	 організація	 прагне	 зберегти	
себе	як	цілісне	утворення.	Важливою	умовою	збереження	організації	
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є	забезпечення	її	рівноваги,	наприклад	стабільного	кадрового	складу,	
підтримки	рівня	запасів,	фінансової	стійкості.

Із	 розвитком	 організації	 пов’язана	 проблема	 динамічної	 рівно-
ваги,	 тобто	 рівноваги	 зі	 зміною	 структури	під	 впливом	 зовнішніх	 і	
внутрішніх	факторів.	Також	важливою	умовою	самозбереження	орга-
нізації	є	її	спроможність	адаптуватися	до	змін	внутрішнього	і	зовніш-
нього	середовищ.

1.3. етапи розвитку організації

Організація	проходить	кілька	етапів	власного	розвитку,	кожен	із	
яких	має	свої	особливості	(рис	1.1).

	Масштаби		 Зародження	 Зростання	 Зрілість	 Старіння	
	 розвитку		
	 бізнесу

Час

Рис. 1.1. етапи розвитку організації

На	кожному	етапі	розвитку	у	функціонуванні	організацій	відбува-
ються	певні	зміни	(табл.	1.2).

Таблиця 1.2 
особливості організації на кожному етапі її розвитку

Умови розвитку Фактори розвитку Можливі негативні риси

1 2 3

Етапи зародження організації

	 	 наявність	ори-
гінальної	ідеї;

	 	 в	управлінській	
команді	зібра-
лася	група	смі-
ливих,	активних	
однодумців	—	
ентузіастів;

	 	 ентузіазм	і	цілеспрямо-
ваність	лідера	колективу;

	 	 згуртованість	команди	
навколо	лідера;

	 	 мобільність,	гнучкість,		
швидке	опанування	нових	
видів	діяльності;

	 	 надмірний	фанатизм		
лідера,	невміння	його	йти		
на	компроміс;

	 	 прихід	у	колектив	іншого	
лідера;

	 	 обмеженість	фінансових,	
матеріальних,	людських	
ресурсів;	
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1 2 3

	 	 є	перспектива	
виробництва	і	
збуту	продукції,	
надання	послуг	
на	основі	
наявної	ідеї

	 	 мінімальний	управлінський	
апарат;

	 	 прості	організаційні	зв’язки;
	 	 творча	атмосфера		

в	колективі	

	 	 значна	залежність	від	
ринкової	кон’юнктури;

		 	 слабкі	кредитні	можливості;
	 	 перевантаження,	

незадовільні	умови	праці		
й	соціальне	забезпечення

Етап зростання організації

	 	 наявність	нових	
виробів	(товарів,	
послуг),	що	
користуються	
попитом;

	 	 наявність	фахів-	
ців,	зацікавле-
них	у	захоплен-
ні	ринку;

	 	 достатня	
кількість	
фінансових,	
матеріальних	
ресурсів;

	 	 перспективи	
виробництва	і	
збуту	продукції

	 	 лідери	працюють	в	одному	
напрямі;

	 	 згуртованість	колективу	
навколо	лідерів;

	 	 мобільність	і	гнучкість	
переходу	до	інновацій;

	 	 прості	організаційні	зв’язки;
	 	 невеликий	управлінський	

апарат;
	 	 значна	взаємозамінність	

фахівців;
	 	 творча	атмосфера	в	

колективі;
	 	 значна	кількість	ідей,		

нових	розробок	продукції

	 	 поява	суттєвих	суперечок		
у	колективі;

	 	 створення	в	колективі	іншої	
ініціативної	групи;

	 	 обмеженість	ресурсів;
	 	 залежність	від	ринкової	

кон’юнктури;
	 	 значне	перевантаження		

в	роботі;
	 	 незадовільні	умови	праці	

та	непідготовленість	
виробництва;

	 	 проблеми	перетворення	
інтелектуального	продукту	
на	інтелектуальну	власність;

	 	 недостатні	виробничі	
потужності

Етап зрілості організації

	 	 освоєння	пев-
ного	сегмента	
ринку;

	 	 наявність	фахів-
ців,	зацікавле-	
них	в	удоскона-
ленні	виробни-
цтва	і	збуту;

	 	 стабільність	
в	діяльності	
організації;

	 	 можливості	
одержання	при-
бутків

	 	 наявність	колективу,	
який	працює	над	іміджем	
організації;

	 	 висока	якість	кадрового	
складу;

	 	 фінансова	стійкість;
	 	 низькі	відносні	витрати;
	 	 висока	технічна	оснащеність;
	 	 сформована	і	стабільна	

номенклатура	продукції;
	 	 значні	виробничі	потужності;
	 	 можливість	значних	

прибутків;
	 	 конкурентоспроможність	

продукції;
	 	 висока	соціальна	забезпе-

ченість	кадрів

	 	 поява	значних	суперечок		
в	колективі;

	 	 організація	опозиції	в	
колективі;

	 	 обмеженість	ресурсів;
	 	 залежність	від	ринкової	

кон’юнктури;
	 	 організаційна	інертність	

структури;
	 	 консерватизм	вищого	

керівництва;
	 	 складність	комунікаційних	

зв’язків;
	 	 значна	кількість	

адміністративних	служб;
	 	 уповільнена	реакція	на	

виклики	бізнес-середовища
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Етап старіння і занепаду організації

	 	 розподіл	ком-
панії	на	кілька	
малих	і	середніх	
фірм;

	 	 наявність	ба-
жання	у	фахів-
ців	зберегти		
свій	колектив;

	 	 відсутність		
у	конкурентів	
бажання	по-
глинути	органі-
зацію

	 	 наявність	лідера,	який	добре	
розуміє	специфіку	ринку;

	 	 уміння	утримувати	своїх	
покупців,	клієнтів;

	 	 конкурентоспроможність	
продукції;

	 	 невимогливість	кадрів	до	їх	
соціальної	забезпеченості;

	 	 висока	технологічна	осна-
щеність	організації

	 	 звуження	ринку,	недоза-
вантаження	виробничих	
потужностей;

	 	 стабільна	номенклатура	
продукції;

	 	 організація	в	колективі	опо-
зиції;

	 	 високі	відносні	витрати;
	 	 організаційна	інертність;
	 	 значна	кількість	управлін-

ського	апарату;
	 	 неможливість	удосконален-

ня	продукції

1.4. Властивості організації як системи

Організація,	 як	 відкрита,	 складна	 і	 динамічна	 соціотехнічна	 си-
стема,	має	кілька	груп	властивостей	(табл.	1.3)	[114].

Таблиця 1.3
Властивості організації як системи

Властивості 
організації

Характеристика  
властивостей організації

1 2

Властивості, що характеризують сутність  
і складність організації як системи

Первинність	
системи	як	
цілого

Системи	існують	як	ціле,	що	розподіляється	на	компоненти.	
Не	компоненти	складають	ціле,	а	навпаки	—	ціле	складається	із	
компонентів.	У	цілісній	системі	окремі	частини	функціонують	
спільно

Розмірність	 Кількість	компонентів	системи	і	зв’язків	між	ними.	Залежно	від	
кількості	компонентів	системи	розподіляються	на	малі,	середні	
та	складні

Складність	
структури

Характеризується:
	 	 кількістю	рівнів	управління;
	 	 різноманітністю	компонентів	і	зв’язків;
	 	 складністю	управління;
	 	 обсягом	інформації,	необхідної	для	управління
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Жорсткість	 Характеризується	зокрема	такими	параметрами:
	 	 кількістю	рівнів	управління;
	 	 ступенем	зміни	параметрів	системи	за	певні	відрізки	часу;
	 	 ступенем	впливу	об’єктивних	законів	і	закономірностей		

на	функціонування	системи;
	 	 ступенем	свободи	системи

Вертикальна	
цілісність

	 	 кількість	рівнів	ієрархії,	зміни	в	яких	впливають	на	всю	систему;
	 	 ступінь	взаємозв’язку	ієрархічних	рівнів;
	 	 ступінь	самостійності	підсистем	організації

Ієрархічність	 Властивість	ієрархічності	виявляється	при	структуризації		
(побудові	дерева	цілей)	і	декомпозиції	цілей	організації.
Приклад	ієрархічності	елементів	виробничої	структури:		
корпус	—	цех	—	виробнича	дільниця	—	робоче	місце

Властивості, що характеризують зв’язок організації  
із зовнішнім середовищем

Взаємо-
залежність	
організації	й	
зовнішнього	
середовища	

Організація	функціонує	у	процесі	взаємодії	із	зовнішнім		
середовищем.	Вона	реагує	на	вплив	зовнішнього	середовища,		
змінюється,	але	при	цьому	зберігає	якісну	визначеність		
і	стійкість

Ступінь		
самостійності

Характеризує	кількість	зв’язків	системи	із	зовнішнім		
середовищем	у	середньому	на	один	її	компонент	(параметр)

Сумісність	 Правова,	інформаційна,	науково-методична,	ресурсна	сумісність	
організації	з	чинниками	(суб’єктами)	зовнішнього	середовища.	
Інструментом	забезпечення	сумісності	є	стандартизація	елемен-
тів,	процесів	організації

Властивості, що характеризують особливості визначення цілей організації

Цілеспрямо-
ваність	

Ієрархія	цілей	визначає	напрям	розвитку	будь-якої	організації.	
Для	ефективного	функціонування	і	розвитку	потрібно	будувати	
дерево	цілей

Спадковість	 Характеризує	передання	головних	успадкованих	властивостей	
організації	на	етапах	її	розвитку	від	старого	покоління	до	нового

Пріоритет	ін-
тересів	(цілей)	
системи	більш	
високого	рівня

Спершу	повинні	задовольнятися	інтереси	організації	загалом,	а	
потім	інтереси	її	підсистем,	підрозділів

Надійність	 Характеризується:
	 	 стабільністю	функціонування	організації	в	разі	виходу	із	ладу	

одного	з	її	компонентів;
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	 	 збереженням	параметрів	розвитку	організації	протягом		
певного	періоду;

	 	 стійкістю	фінансового	стану	організації

Оптималь-
ність	

Характеризує	ступінь	задоволення	вимог	до	організації,		
реалізацію	запланованих	цілей,	які	забезпечують	найкраще	
використання	її	потенціалу

Невизначе-
ність	інфор-
маційного	
забезпечення

Відображає	випадковий,	імовірнісний	характер	ситуацій,		
параметри	яких	впливають	на	розвиток	організації.
Своєчасність,	достовірність,	надійність	інформаційного	забезпе-
чення	є	основними	чинниками	досягнення	визначених	цілей

Властивості, що характеризують особливості функціонування  
і розвитку організації як системи

Безперерв-
ність	функціо-
нування	
і	розвитку

Поки	організація	розвивається,	вона	функціонує.	Процеси		
у	будь-якій	системі	безперервні	та	взаємообумовлені.		
Організація	для	власного	самозбереження	повинна	бути		
готовою	до	розвитку	і	навчання.	Тільки	так	вона	може	вижити		
в	умовах	конкуренції,	різноманіття	форм	і	методів	бізнесу

Альтернатив-
ність	шляхів	
функціо-
нування	і	
розвитку

Альтернативність	може	мати	об’єктивний	і	суб’єктивний	ха-
рактер.	Залежно	від	конкретних	параметрів	ситуації	у	стратегіч-
ному	й	оперативному	управлінні	застосовуються	кілька	шляхів	
досягнення	певної	цілі.	Також	рекомендується	розробляти	кіль-
ка	альтернативних	варіантів	програм,	планів,	сітьових	моделей	в	
умовах	високої	невизначеності	ситуації

Синергійність	 Ефективність	функціонування	організації	не	дорівнює	сумі	
ефективностей	функціонування	її	підрозділів.	За	ефективного	
управління	в	організації	досягається	ефект	синергії	—	взаємодії,	
одержання	якого	повинні	прагнути	менеджери

Інерційність	 Характеризується	швидкістю/затримкою	реакції	організації		
на	зміни	зовнішнього	середовища

Адаптивність	 Визначається	спроможністю	організації	пристосовуватися		
до	змін	зовнішнього	середовища	і	при	цьому	нормально		
функціонувати

Організо-
ваність	

Характеризується	ступенем	наближення	показників	та	пара-
метрів	організації	(наприклад,	пропорційності,	паралельності,	
прямоточності,	норми	управління,	централізації)	до	оптималь-
ного	рівня.
Неорганізована	система	неефективна,	вона	швидко	руйнується

Рівень	стан-
дартизації

Сумісність	організації	з	іншими	системами,	відповідність	її	по-
казників,	особливостей	виробничого	й	управлінського	процесів,	
технологій	галузевим,	державним	та	міжнародним	стандартам
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1.5. рекомендації щодо застосування  
 системного підходу в управлінні організацією

	 1.	Кількість	компонентів	організації,	що	визначають	 її	обсяг,	по-
винна	бути	мінімальною,	але	достатньою	для	реалізації	організацій-
них	цілей.
	 2.	Для	 спрощення	 структури	 організації	 потрібно	 скорочувати	
кількість	рівнів	управління,	зв’язків	між	її	компонентами,	автомати-
зувати	процеси	виробництва	й	управління.
	 3.	Структура	 організації	 повинна	 бути	 гнучкою,	 з	 найменшою	
кількістю	жорстких	зв’язків,	спроможною	швидко	переналагоджува-
тися	на	виконання	нових	завдань,	пристосовуватися	до	нових	вимог	
ринку.
	 4.	Зміни	у	вертикальних	зв’язках	компонентів	організації	повин-
ні	здійснювати	мінімальний	вплив	на	її	функціонування.	Для	цього	
необхідно	розвивати	делегування	повноважень	 суб’єктам	управлін-
ня,	забезпечувати	оптимальну	самостійність	і	незалежність	структур-
них	підрозділів	організацій.
	 5.	Кількість	горизонтальних	зв’язків	між	елементами	одного	рівня	
організації	повинна	бути	мінімальною,	але	достатньою	для	нормаль-
ного	її	функціонування.
	 6.	Вивчення	 ієрархічності	 системи	 та	 її	 структуризації	 потрібно	
починати	 з	 визначення	 систем	 вищого	 рівня	 (кому	 підпорядкову-
ється	і	куди	входить	організація),	її	зв’язків	із	цими	системами.
	 7.	Кількість	зв’язків	організації	із	зовнішнім	середовищем	повин-
но	 бути	мінімальною,	 але	 достатньою	 для	 нормального	 її	 функціо-
нування.	 Надмірне	 зростання	 кількості	 зв’язків	 ускладнює	 керо-
ваність	організації,	а	їх	брак	зменшує	якість	управління.
	 8.	Для	побудови,	функціонування	і	розвитку	організації	в	умовах	
розширення	міжнародної	інтеграції	потрібне	досягнення	її	сумісності	
з	іншими	системами	за	правовим,	інформаційним,	науково-методич-
ним,	ресурсним	забезпеченням.
	 9.	Ефективність	і	перспективність	організації	досягається	за	допо-
могою	оптимізації	її	цілей,	структури,	системи	менеджменту,	решти	
параметрів.
	 10.	При	формуванні	цілей	організації	потрібно	враховувати	невиз-
наченість	інформаційного	забезпечення.
	 11.	В	умовах	швидких	змін	зовнішнього	середовища	організація	по-
винна	бути	здатною	оперативно	адаптуватися	до	змін.
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1.6. Класифікація організацій 

Сучасні	організації	класифікуються	за	різними	ознаками:	метою	
діяльності,	 реакцією	 на	 зміни	 середовища,	 зв’язками	 між	 підрозді-
лами,	взаємовідносинами	з	працівниками	тощо	(табл.	1.4).

Таблиця 1.4
Класифікація організації

Класифікаційна  
ознака

типи організацій

Мета	діяльності Комерційні,	некомерційні

Реакція	на	зміни		
середовища

Механістичні	(бюрократичні),	адаптивні,		
інноваційні

Зв’язки	між	підрозділами Традиційні,	дивізіональні,	матричні,	мережеві

Взаємовідносини		
з	людиною

Корпоративні,	індивідуалістичні

Функціонально-галузева Промислові,	сільськогосподарські,	будівельні,	
транспортні,	торговельні,	виробничо-торговельні,	
торговельно-посередницькі,	інноваційно-посередни-
цькі,	банківські,	лізингові,	факторингові,	страхові,	
інжинірингові,	консалтингові	тощо

Організаційно-правова		
форма	і	форма	власності

Індивідуальні,	приватні,	колективні,	кооперативні,	
акціонерні,	суспільні,	релігійні,	державні		
(загальнодержавні	й	комунальні),	орендні	тощо

Належність	капіталу		
та	контроль	над	ним

Національні,	іноземні,	змішані	(спільні	підприємства)

Сфера	діяльності	та	
ступінь	підпорядкування

Національні,	міжнародні,	головні,	дочірні,	відділення,	
філії,	представництва

Масштаби	розвитку	
бізнесу

Дрібні,	малі,	середні,	великі

Нові	типи Едхократичні,	багатомірні,	партисипативні,		
підприємницькі,	орієнтовані	на	ринок

1.6.1. особливості та види господарських товариств 

Господарське товариство	—	підприємство,	в	якому	дві	або	більше	
особи	домовляються	про	володіння	й	управління	ним	з	метою	здійс-
нення	спільної	підприємницької	діяльності.

Головні особливості господарського товариства:
1)	велика	кількість	власників.	Партнери	вносять	паї	в	різних	фор-

мах:	грошима,	фізичним	капіталом,	землею,	ідеями	тощо.	Кожен	пай	
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отримує	відповідну	грошову	оцінку,	кожному	учаснику	визначається	
його	частка	у	вартості	підприємства;

2)	спільний	контроль	власниками	діяльності	підприємства.	Влас-	
ники	 повинні	 домовитися	 між	 собою	 про	 порядок	 управління	 під-
приємством,	форми	контролю	й	укласти	про	це	відповідні	документи;

3)	розподіл	між	партнерами	доходів	і	видатків.	Порядок	розподілу	
обговорюється	в	установчих	документах	товариства.	Взагалі	доходи	і	
витрати	розподіляються	пропорційно	до	внесених	паїв.

Права й обов’язки учасників господарського товариства.	Учасники	
товариства	мають	право:
	 	 брати	участь	в	управлінні	справами	товариства	у	порядку,	визна-

ченому	в	установчих	документах;
	 	 брати	 участь	 у	 розподілі	 доходів	 товариства	 й	 отримувати	 їх	

частину	 (дивіденди).	Право	 на	 отримання	 частини	 доходів	 (ди-
відендів)	пропорційно	до	частки	кожного	з	учасників	мають	особи,	
які	є	членами	товариства	на	початок	періоду	виплати	дивідендів;

	 	 вийти	згідно	з	установленим	порядком	із	товариства;
	 	 отримувати	 інформацію	 про	 діяльність	 товариства.	 На	 вимогу	

учасника	товариство	зобов’язане	надати	йому	для	ознайомлення	
річні	баланси,	звіти	про	його	діяльність,	протоколи	зборів.
Учасники	можуть	мати	також	інші	права,	передбачені	законодав-

ством	і	установчими	документами	товариства.	
Учасники товариства зобов’язані:

	 	 виконувати	положення	установчих	документів	товариства	і	рішен-
ня	спільних	зборів	та	інших	органів	управління	товариством;

	 	 виконувати	свої	зобов’язання	перед	товариством,	зокрема	пов’я-
зані	з	майновою	участю,	оплачувати	акції	в	обсягах,	порядку	і	спо-
собами,	передбаченими	установчими	документами;

	 	 не	розголошувати	комерційну	таємницю	і	конфіденційну	інфор-
мацію	про	діяльність	товариства;

	 	 нести	інші	зобов’язання,	якщо	це	передбачено	законодавством		Ук-
раїни	й	установчими	документами.
Переваги господарських товариств:
1)	 зростання	 фінансових	 можливостей	 підприємства,	 оскільки	

збільшується	 кількість	 постачальників	 капіталу	 і	 розширюються	
масштаби	господарської	діяльності;	

2)	 створення	 додаткових	 можливостей	 для	 розвитку	 підприєм-
ства,	 оскільки	 товариство	 приносить	 більші	 доходи,	 покращуються	
можливості	отримання	кредитів;
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3)	поява	можливостей	професійного	управління	підприємством.	
У	товаристві	починають	працювати	менеджери,	які	мають	відповідну	
спеціалізацію,	що	дає	змогу	підвищити	ефективність	управління	під-
приємством.

Недоліки господарських товариств:
1)	 обмежений	 характер	 об’єднаних	 грошових	 та	 решти	 ресурсів	

партнерів.	 Це	 пов’язано	 з	 відносною	 обмеженістю	 кількості	 поста-
чальників	капіталу	і	їх	можливостей;

2)	у	господарських	товариствах	завжди	існує	небезпека	появи	роз-
біжностей	партнерів	в	поглядах	на	діяльність	підприємства,	що	може	
істотно	зменшити	ефективність	спільної	роботи;

3)	господарське	товариство	не	є	стійкою	формою	підприємництва,	
тому	що	вихід	 із	товариства	одного	або	кількох	партнерів	може	за-
шкодити	існуванню	підприємства	або	призвести	до	його	ліквідації;

4)	 загроза	 банкрутства	 і	 солідарної	 відповідальності	 внаслідок	
професійної	некомпетентності	одного	із	засновників.

Види господарських товариств. В	Україні	працюють	кілька	видів	
господарських	товариств	(рис.	1.2).

Рис. 1.2. Види господарських товариств

1.6.2. Акціонерне товариство

Акціонерним	 визнається	 товариство,	 що	 має	 статутний	 фонд,	
розподілений	 на	 певну	 кількість	 акцій	 однаково	 номінальної	 вар-
тості,	й	несе	відповідальність	за	зобов’язаннями	тільки	майном	това-
риства.	

Види	господарських	товариств

Акціонерне		
товариство

Товариство		
з	обмеженою		

відповідальністю

Товариство		
з	додатковою		

відповідальністю

Змішане	(командитне)		
товариство

Повне		
товариство
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Акціонери	відповідають	за	зобов’язаннями	товариства	лише	у	ме-
жах	належних	їм	акцій.

Статутний	фонд	 акціонерного	 товариства	повинен	 бути	не	мен-
шим	за	суму,	еквівалентну	1250	мінімальним	заробітним	платам	(ви-
ходячи	зі	ставки	мінімальної	заробітної	плати	на	момент	створення	
акціонерного	товариства).

Засновниками	 акціонерного	 товариства	 можуть	 бути	 юридичні	
особи	й	громадяни.

Для	створення	акціонерного	товариства	засновники	повинні	пові-
домити	про	намір	створити	акціонерне	товариство,	здійснити	підпис-
ку	на	акції,	провести	попередні	збори	 і	державну	реєстрацію	акціо-
нерного	товариства.

Основними	видами	акціонерних	товариств	є	відкриті	й	закриті.
Акції	відкритого акціонерного товариства можуть	поширюватися	

шляхом	відкритої	підписки	і	купівлі-продажу	на	фондовому	ринку.	
Акції	закритого акціонерного товариства розподіляються	між	за-

сновниками	і	не	можуть	поширюватися	шляхом	підписки,	купувати-
ся	і	продаватися	на	фондовому	ринку.

До	органів	керівництва	акціонерного	товариства	належать	загаль-
ні	 збори	 акціонерів,	 наглядова	 рада,	 ревізійна	 комісія	 та	 правління	
(рис.	1.3).

Рис. 1.3. органи керівництва акціонерним товариством

загальні збори акціонерів є	 вищим	 органом	 акціонерного	 то-
вариства.	Проводяться	не	менш	ніж	 один	раз	 на	 рік,	 якщо	 інше	не	
передбачено	статутом	товариства.

Позачергові	збори	акціонерів	скликаються	при	неплатоспромож-
ності	товариства,	за	обставин,	зазначених	у	статуті	товариства,	а	та-
кож	тоді,	коли	цього	потребують	інтереси	товариства	загалом.	Поза-

Рада	акціонерного		
товариства		

(наглядова	рада)	—		
контрольний	орган

Правління		
(чи	інший	виконавчий	орган,		
передбачений	статусом)	—		

виконавчий	орган

Ревізійна		
комісія	—		

контрольний	
орган

Загальні	збори	акціонерів	—	вищий	орган	керівництва
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чергові	збори	повинні	також	бути	скликані	виконавчим	органом	на	
підставі	письмової	вимоги	ради	акціонерного	товариства	(наглядової	
ради)	або	ревізійної	комісії.

Акціонери,	які	володіють	загалом	більше	ніж	десятьма	відсотка-
ми	голосів,	мають	право	вимагати	скликання	позачергових	зборів	у	
будь-який	час	і	з	будь-якого	приводу.

Голосування	на	загальних	зборах	акціонерів	здійснюється	за	прин-
ципом:	“одна	акція	—	один	голос”.	

У	загальних	зборах	мають	право	брати	участь	усі	акціонери,	неза-
лежно	від	кількості	і	класу	акцій,	власниками	яких	вони	є.

До компетенції загальних зборів акціонерів належать:
	 ·	 визначення	 основних	 напрямів	 діяльності	 акціонерного	 товари-

ства,	затвердження	його	планів	і	звітів	про	виконання;
	 ·	 внесення	змін	у	статут	товариства;
	 ·	 вибори	і	відкликання	членів	ради	акціонерного	товариства	(нагля-

дової	ради);
	 ·	 вибори	і	відкликання	членів	виконавчого	органу	управління	та	

ревізійної	комісії;
	 ·	 затвердження	 річних	 результатів	 діяльності	 акціонерного	 това-

риства,	затвердження	звітів	і	висновків	ревізійної	комісії,	поряд-
ку	 розподілу	 прибутків,	 термінів	 і	 порядку	 виплати	 дивідендів,	
визначення	порядку	покриття	збитків;

	 ·	 створення,	реорганізація	і	ліквідація	дочірніх	підприємств,	філій,	
затвердження	їх	статутів	і	положень;

	 ·	 винесення	рішень	про	притягнення	до	майнової	відповідальності	
посадових	осіб	органів	управління	товариством;

	 ·	 затвердження	правил	та	інших	внутрішніх	документів	товариства,	
визначення	його	організаційної	структури;

	 ·	 вирішення	питання	про	придбання	акціонерним	товариством	ви-
пущених	акцій;

	 ·	 визначення	умов	оплати	праці	посадових	осіб	акціонерного	това-
риства;

	 ·	 затвердження	договорів,	укладених	на	суму,	що	перевищує	вказа-
ну	в	статуті	товариства;

	 ·	 прийняття	рішень	про	призупинення	діяльності	товариства,	при-
значення	 ліквідаційної	 комісії,	 затвердження	 ліквідаційного	 ба-
лансу.
рада акціонерного товариства (наглядова рада). Обирається	за-

гальними	зборами	із	загалу	акціонерів.	Представляє	інтереси	акціо-
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нерів	у	перерві	між	проведенням	загальних	зборів	і	у	межах	компе-
тенції,	визначеної	статутом,	контролює	і	регулює	діяльність	органів	
управління.	 У	 компетенцію	 ради	 акціонерного	 товариства	 входить	
також	затвердження	бюджетів	 і	планів	розвитку	підприємства,	ого-
лошення	дивідендів	тощо.	

В	акціонерному	товаристві,	що	включає	більш	ніж	50	акціонерів,	
створення	ради	акціонерного	товариства	(наглядової	ради)	є	обов’яз-
ковим.	

ревізійна комісія акціонерного товариства. Обирається	 із	 зага-
лу	акціонерів	для	контролю	за	фінансово-господарською	діяльністю	
правління	акціонерного	товариства.	

Членами	ревізійної	комісії	не	можуть	бути	члени	правління,	ради	
акціонерного	товариства	(наглядової	ради)	та	інші	посадові	особи.

Перевірки	фінансової	господарської	діяльності	правління	ревізій-
на	комісія	проводить	за	дорученням	загальних	зборів,	ради	акціонер-
ного	товариства	(наглядової	ради),	з	власної	ініціативи	або	на	вимогу	
акціонерів,	що	володіють	загалом	більше	ніж	10	%	акцій.

На	вимогу	ревізійної	комісії	акціонерного	товариства	повинні	бу-
ти	надані	всі	матеріали,	бухгалтерські	або	інші	документи	і	пояснен-
ня	посадових	осіб.	

Ревізійна комісія:
	 ·	 доповідає	про	висновки	її	перевірок	загальним	зборам	акціонерного	

товариства	або	раді	акціонерного	товариства	(наглядовій	раді);
	 ·	 укладає	висновки	за	річними	звітами	 і	балансами.	Без	висновку	

ревізійної	комісії	загальні	збори	акціонерів	не	мають	права	затвер-
джувати	баланс;

	 ·	 зобов’язана	 вимагати	позачергового	 скликання	 загальних	 зборів	
акціонерів	у	разі	виникнення	загрози	інтересам	акціонерного	това-
риства	або	виявлення	зловживання	з	боку	посадових	осіб.

Правління акціонерного товариства. Правління	 (або	 інший	 ор-
ган,	 передбачений	 статутом)	 є	 виконавчим	 органом,	 що	 здійснює	
керівництво	його	поточною	діяльністю.	

Роботою	правління	керує	Голова,	який	призначається	або	обира-
ється	згідно	зі	статутом	акціонерного	товариства.

Правління	підзвітне	загальним	зборам	акціонерів,	раді	акціонер-
ного	товариства	(наглядовій	раді)	і	організує	виконання	їх	рішень.	

Правління	вирішує	всі	питання	діяльності	акціонерного	товари-
ства,	крім	тих,	що	належать	до	компетенції	загальних	зборів	і	нагля-
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дової	ради.	Загальні	збори	можуть	прийняти	рішення	про	передання	
частини	їх	повноважень	правлінню.

Правління	діє	від	імені	акціонерного	товариства	у	межах,	передба-
чених	статутом	товариства.	

Головою	і	членами	правління	можуть	бути	особи,	які	перебувають	
із	товариством	у	трудових	відносинах.

Види акцій і права акціонерів. Можливості	акціонерів	щодо	участі	
в	управлінні	товариством,	одержання	дивідендів,	купівлі	та	продажу	
цінних	паперів	залежать	від	типу	акцій,	якими	вони	володіють.

Акції	можна	класифікувати	за	кількома	ознаками	(рис.	1.4).

Рис. 1.4. Види акцій

За	характером	розпорядження	акції	поділяються	на	 іменні	та	на	
пред’явника.	Обіг	 іменних	 акцій	 постійно	 реєструється.	 Реєстр	 то-
вариства	 відображає	 інформацію	 про	 конкретного	 власника	 акції.	
Іменні	акції	властиві	для	закритих	акціонерних	товариств.

Акції	на	пред’явника	застосовуються	у	відкритих	акціонерних	то-
вариствах.	Вони	мають	значну	свободу	обігу,	перехід	права	власності	
не	потребує	спеціального	реєстрування.

За	надійністю	отримання	дивідендів	(частини	доходу	підприємства,	
нарахованої	на	одну	акцію)	акції	можуть	бути	простими	(рядовими)	і	
привілейованими	(преференційними).	Прості	(рядові)	акції	не	забез-
печують	 своїм	 власникам	 отримання	 гарантованого	 дивіденду.	Його	
обсяг	 визначають	 результати	 діяльності	 товариства.	 Привілейовані	
(преференційні)	акції	забезпечують	гарантії	їх	власникам	щодо	отри-
мання	дивідендів;	зафіксований	характер	дивідендів	незалежно	від	ре-
зультатів	роботи	товариства	або	першочергове	право	на	їх	отримання.

За	можливістю	участі	в	управлінні	акціонерним	товариством	є	од-
ноголосні,	безголосні	та	багатоголосні	акції.

За	характером		
розпорядження		

акціями:
	 	 на	пред’явника;
	 	 іменні

За	надійністю		
одержання	дивідендів:

	 	 прості	(рядові);
	 	 привілейовані;	

(преференційні)

За	можливостями		
участі	в	керуванні:

	 	 безголосні;
	 	 одноголосні;
	 	 багатоголосні

Види	акцій
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Одноголосні	акції	забезпечують	своїм	власникам	можливість	бра-
ти	участь	в	управлінні	товариством	на	загальних	зборах	за	принци-
пом:	“одна	акція	—	один	голос”.

Безголосні	 акції	 не	 забезпечують	 своїм	 власникам	 право	 голосу	
при	 вирішенні	 питань	 на	 загальних	 зборах	 акціонерів.	 Прикладом	
безголосних	акцій	є	привілейовані	акції.

Багатоголосні	акції	забезпечують	своїм	власникам	більш	ніж	один	
голос	на	загальних	зборах	акціонерів.

Переваги акціонерного товариства:
	 ·	 виконання	 ефективного	 механізму	 зосередження	 грошових	 ре-

сурсів;
	 ·	 можливість	 досягнення	 економічних	 переваг	 за	 рахунок	 здійс-

нення	масштабного	виробництва;
	 ·	 обмежена	відповідальність	власників	підприємства;
	 ·	 організаційна	 стійкість	 підприємства,	 стабільний	 характер	 його	

функціонування;
	 ·	 власники	акцій	не	претендують	на	отримання	 своєї	 частки	при-

бутку,	вони	задовольняються	дивідендами,	розмір	яких	набагато	
менший	за	 середній	прибуток.	До	того	ж	акціонерне	 товариство	
може	і	призупинити	виплату	дивідендів;

	 ·	 щоб	 стати	 власником,	 особі	 достатньо	придбати	 акції	 підприєм-
ства.

недоліки акціонерного товариства:
	 ·	 тривалий	період	створення	товариства;
	 ·	 значне	 відокремлення	 багатьох	 акціонерів	 від	 реального	 управ-

ління	товариством;
	 ·	 бюрократизація	органів	керівництва,	загроза	того,	що	менедже-

ри	 не	 завжди	 будуть	 дотримуватимуться	 інтересів	 власників	
акцій;

	 ·	 подвійне	оподаткування	(прибутків	акціонерного	товариства,	по-
тім	—	отриманих	дивідендів).

1.6.3. товариство з обмеженою відповідальністю
Товариством	 з	 обмеженою	 відповідальністю	 є	 товариство,	 що	

має	 статутний	 фонд,	 розподілений	 на	 частини,	 обсяг	 яких	 визна-
чається	 установчими	 документами.	 Учасники	 товариства	 несуть	
відповідальність	у	межах	внесків	у	статутний	фонд.	Склад	органів	
керівництва	товариства	з	обмеженою	відповідальністю	наведено	на	
рис.	1.5.
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Рис. 1.5. органи керівництва товариства  
з обмеженою відповідальністю

Обсяг	статутного	фонду	повинен	бути	не	меншим	від	суми,	екві-
валентної	 625	мінімальним	 заробітним	платам	 (виходячи	 зі	 ставки	
мінімальної	заробітної	платні	на	момент	створення	товариства	з	об-
меженою	відповідальністю).

До	моменту	реєстрації	товариства	кожен	із	його	учасників	зобов’я-
заний	внести	не	менш	ніж	30	%	зазначеного	в	установчих	документах	
внеску.	Цілком	внести	свій	внесок	учасник	зобов’язаний	не	пізніше	
року	після	реєстрації	товариства.

збори учасників. Це	вищий	орган	товариства	з	обмеженою	відпо-
відальністю.

Збори	складаються	з	учасників	товариства	або	призначених	ними	
голів.	 Учасники	 мають	 кількість	 голосів	 пропорційно	 до	 обсягу	 їх	
частки	у	статутному	фонді.	Збори	учасників	товариства	обирають	го-
лову	товариства.

До компетенції зборів учасників товариства з обмеженою відпові-
дальністю належать: 
	 ·	 обрання	голови	товариства;
	 ·	 визначення	 основних	 напрямів	 діяльності	 товариства,	 затвер-

дження	його	планів	і	звітів	про	їх	виконання;
	 ·	 внесення	змін	у	статут	товариства;
	 ·	 обрання	і	відкликання	членів	виконавчого	органу	і	ревізійної	ко-

місії;
	 ·	 затвердження	 річних	 результатів	 діяльності	 товариства,	 затвер-

дження	 звітів	 висновків	 ревізійної	 комісії,	 порядку	 розподілу	
прибутків	і	покриття	збитків;

	 ·	 створення,	реорганізація	і	ліквідація	дочірніх	підприємств,	філій,	
затвердження	їх	статутів	і	положень;

	 ·	 ухвалення	рішень	про	притягнення	до	майнової	відповідальності	
посадових	осіб	органів	управління	товариства;

Збори	учасників		
(голова	товариства)	—	виший	орган

Директор	товариства	чи	дирекція	на	чолі		
з	генеральним	директором	—	виконавчий	орган

Ревізійна	комісія	—	
контрольний	орган
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	 ·	 затвердження	правил	процедури	та	інших	внутрішніх	документів	
товариства,	визначення	його	організаційної	структури;

	 ·	 визначення	 умов	 оплати	 праці	 посадових	 осіб	 товариства,	 його	
дочірніх	підприємств,	філій	та	представництв;

	 ·	 затвердження	договорів	(угод),	укладених	на	суму,	яка	перевищує	
вказану	в	статуті	товариства;

	 ·	 прийняття	 рішень	 про	 припинення	 діяльності	 товариства,	 при-
значення	 ліквідаційної	 комісії,	 затвердження	 ліквідаційного	 ба-
лансу;

	 ·	 встановлення	обсягу,	форми	і	порядку	внесення	учасниками	до-
даткових	вкладів;

	 ·	 прийняття	рішень	про	придбання	товариством	частки	учасника;
	 ·	 виключення	учасника	із	товариства.

Статутом	товариства	до	компетенції	загальних	зборів	можуть	бути	
віднесені	інші	питання.

Майже	з	усіх	питань,	що	належать	до	компетенції	зборів	учасни-
ків	товариства	з	обмеженою	відповідальністю,	рішення	приймаються	
більшістю	голосів.	У	випадках,	передбачених	установчими	докумен-
тами,	допускається	прийняття	рішень	шляхом	опитування.

ревізійна комісія. Здійснює	 контроль	 за	 діяльністю	 дирекції	
(директора)	 товариства	 з	 обмеженою	 відповідальністю.	 Створю-
ється	зборами	учасників	товариства	з	 їх	загалу	у	кількості,	перед-
баченій	 установчими	 документами,	 але	 не	 менше	 від	 трьох	 осіб.	
Члени	дирекції	(директор)	не	можуть	бути	членами	ревізійної	ко-
місії.

До компетенції ревізійної комісії товариства належать:
	 ·	 перевірка	діяльності	дирекції	(директора)	товариства	на	доручення	

зборів	чи	з	особистої	ініціативи	на	вимогу	учасників	товариства;	
ревізійна	комісія	має	право	вимагати	від	посадових	осіб	товариства	
надання	 їй	усіх	необхідних	матеріалів,	бухгалтерських	чи	 інших	
документів	і	особистих	пояснень;

	 ·	 представлення	доповіді	вищому	органу	товариства	про	результати	
здійснених	нею	перевірок;

	 ·	 складання	висновків	за	річними	звітами	і	балансами;	без	висновків	
ревізійної	комісії	збори	учасників	товариства	не	мають	права	за-
тверджувати	баланс	товариства;

	 ·	 право	 порушувати	 питання	 про	 скликання	 позачергових	 зборів	
учасників	при	виникненні	загрози	інтересам	товариства	чи	вияв-
ленні	зловживань	посадових	осіб	товариства.
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Дирекція (директор) товариства з обмеженою відповідальніс-
тю. У	 товаристві	 з	 обмеженою	 відповідальністю	 створюється	 ви-
конавчий	орган,	підзвітний	зборам:	колегіальний	(дирекція)	чи	од-
ноособовий	 (директор).	 Дирекцію	 очолює	 генеральний	 директор.	
Членами	 виконавчого	 органу	можуть	 бути	 особи,	 які	 не	 є	 учасни-
ками	товариства.

Компетенція дирекції (директора) товариства:
	 ·	 вирішення	всіх	питань,	пов’язаних	з	діяльністю	товариства,	за	ви-

нятком	тих,	що	належать	до	виняткової	компетенції	зборів	учас-
ників;

	 ·	 частина	повноважень,	передана	дирекції	товариства	за	рішенням	
зборів;

	 ·	 організація	виконання	рішень	зборів	товариства.
Дирекція	(директор)	не	має	права	приймати	рішення,	обов’язкові	

для	учасників	товариства.
Дирекція	 (директор)	 діє	 від	 імені	 товариства	 в	 межах,	 визначе-

них	установчими	документами.	Генеральний	директор	має	право	без	
довіреності	діяти	від	імені	товариства.

Генеральний	директор	(директор)	не	може	бути	одночасно	голо-
вою	зборів	учасників	товариства.

1.6.4. товариство з додатковою відповідальністю 

Це	товариство,	статутний	фонд	якого	поділений	на	частки	у	ви-
значених	в	установчих	документах	обсягах.

Учасники	 означеного	 товариства	 відповідають	 за	 його	 боргами	
своїми	внесками	в	статутний	фонд,	а	в	разі	недостатності	цих	сум	—	
додатково	належним	їм	майном	пропорційно	до	внеску	кожного	учас-
ника	з	урахуванням	числа	кратності.

Управління	діяльністю	товариства	 з	додатковою	відповідальніс-
тю	здійснюється	аналогічно	до	управління	товариством	з	обмеженою	
відповідальністю.	

1.6.5. змішане (командитне) товариство 

До	 складу	 його	 входять	 учасники	 з	 повною	 відповідальністю	 за	
зобов’язання	товариства	всім	своїм	майном,	а	також	один	або	більше	
учасників	з	обмеженою	відповідальністю	(вкладники).

Якщо	 в	 командитному	 товаристві	 беруть	 участь	 два	 або	 більше	
учасників	 з	 повною	 відповідальністю,	 вони	 солідарно	 відповідають	
за	боргами	товариства.
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особливостями змішаного (командитного) товариства є такі:
	 ·	 керування	діяльністю	командитного	товариства	здійснюють	тіль-

ки	учасники	з	повною	відповідальністю,	вкладники	не	мають	пра-
ва	перешкоджати	їм	у	цьому;

	 ·	 вкладник	може	вступити	в	командитне	 товариство	шляхом	вне-
сення	грошових	чи	матеріальних	внесків.	Сукупний	обсяг	внесків	
вкладників	не	має	перевищувати	50	%	майна	товариства,	визна-
ченого	в	установчому	договорі.	На	момент	реєстрації	 командит-
ного	 товариства	 кожний	 із	 вкладників	 повинен	 внести	 не	менш	
ніж	25	%	свого	внеску.
Вкладники командитного товариства мають право:

	 ·	 діяти	від	 імені	командитного	товариства	тільки	за	наявності	до-
ручення	і	відповідно	до	нього;

	 ·	 вимагати	першочергового	повернення	внеску	в	разі	ліквідації	това-
риства;

	 ·	 вимагати	надання	річних	звітів	 і	балансів,	 а	 також	забезпечення	
можливості	перевірки	правильності	їх	складання.
Управління	 змішаним	 (командитним)	 товариством	 здійснюють	

тільки	учасники	з	повною	відповідальністю.
Командитне	 товариство,	 крім	 підстав,	 зазначених	 для	 всіх	 това-

риств,	припиняє	свою	діяльність	у	разі	вибуття	всіх	учасників	з	пов-
ною	відповідальністю.

Якщо	із	товариства	вибули	всі	вкладники,	то	учасники	з	повною	
відповідальністю	можуть	перетворити	його	на	повне	товариство	шля-
хом	внесення	змін	до	установчого	договору	і	державного	реєстру.

У	 разі	 ліквідації	 командитного	 товариства	 передбачений	 такий	
порядок	 розподілу	 його	 грошових	 коштів	 і	 виручки	 від	 продажу	
майна:
	 ·	 на	оплату	праці	працівників;
	 ·		на	виконання	зобов’язань	перед	банками;
	 ·		на	розрахунок	із	бюджетами;
	 ·		на	розрахунки	з	іншими	кредиторами;
	 ·		на	розрахунки	з	вкладниками	товариства;
	 ·		на	повернення	вкладів	учасникам	із	повною	відповідальністю.

1.6.6. Повне товариство

Це	 таке	 товариство,	 всі	 учасники	 якого	 займаються	 спільною	
діяльністю	і	несуть	солідарну	відповідальність	за	зобов’язаннями	то-
вариства	усім	своїм	майном.
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Повне	товариства	діє	на	основі	установчого	договору,	в	якому	ви-
значено	обсяг	частки	кожного	учасника,	обсяг,	склад	і	порядок	вне-
сення	вкладів,	форму	участі	у	справах	товариства.

Управління	 діяльністю	 повного	 товариства	 здійснюється	 за	 за-
гальною	згодою	всіх	учасників	і	передбачає	вирішення	таких	питань:
	 ·		зміни	і	доповнення	установчого	договору;
	 ·		участь	товариства	в	інших	об’єднаннях;
	 ·		створення	дочірніх	підприємств,	філій,	представництв;
	 ·	 укладення	договорів	на	визначену	суму;
	 ·		вихід	(виключення)	учасників	зі	складу	товариства;	
	 ·		розподіл	прибутків	та	збитків	товариства;
	 ·		притягнення	 учасників	 до	 відповідальності	 за	 порушення	 уста-

новчого	договору;
	 ·		реорганізація	та	ліквідація	товариства;
	 ·		інші	питання	за	згодою	учасників.

Для	вирішення	кожного	окремого	питання	необхідна	згода	(одно-
голосність)	усіх	учасників;	 якщо	є	 заперечення	навіть	одного	учас-
ника,	рішення	не	приймається.

Якщо	до	складу	повного	товариства	входять	більш	ніж	три	фізичні	
або	юридичні	особи,	то	його	діяльність	набуває	таких	особливостей:
	 ·	 рішення	приймаються	більшістю	голосів	учасників,	які	визнача-

ються	 відповідно	 до	 обсягу	 майнового	 вкладу	 (або	 за	 кількістю	
учасників,	кожному	з	яких	належить	один	голос);

	 ·	 визначається	перелік	питань,	що	вирішуються	більшістю	голосів;
	 ·	 рішення,	 прийняте	 більшістю	 голосів,	 є	 обов’язковим	 для	 вико-

нання	всіма	учасниками,	але	меншість	учасників	може	оскаржити	
його	в	судовому	порядку;

	 ·	 повноваження	на	ведення	справ	товариства	оформляються	дові-
реністю,	яку	підписують	усі	учасники;

	 ·	 уповноважений	 може	 бути	 звільнений	 від	 управління	 справами	
товариства	 за	 наявності	 поважних	 причин	 на	 основі	 рішення,	
прийнятого	одноголосно	всіма	учасниками	товариства;

	 ·	 умовами	 прийняття	 в	 товариство	 нових	 членів	 є	 загальна	 згода	
всіх	учасників	та	підписання	нового	установчого	договору.
Рішення	про	ліквідацію	повного	товариства	приймається	в	таких	

випадках:
	 ·		виходу	зі	складу	товариства	одного	з	учасників;
	 ·		оголошення	 одного	 з	 учасників	 недієздатним	 або	 неплатоспро-

можним;
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	 ·		закінчення	терміну,	на	який	було	створено	товариство;
	 ·		наявності	 вимоги	 кредитора,	 який	 наклав	 стягнення	 на	 майно	

одного	з	учасників	товариства;
	 ·		неможливості	досягнення	цілей	товариства.

У	разі	нестачі	наявного	майна	для	сплати	боргів	за	товариство	при	
його	ліквідації	учасники	несуть	відповідальність	усім	своїм	майном.	
Учасники	товариства	відповідають	за	його	борги	незалежно	від	того,	
виникли	вони	після	чи	до	їх	вступу	до	товариства.

Контрольні питання і завдання

	 1.	Назвіть	загальні	характеристики	організацій.
	 2.	Розкрийте	 зміст	 основних	 законів	 функціонування	 і	 розвитку	

організацій.
	 3.	Які	 особливості	функціонування	мають	організації	 на	кожному	

етапі	власного	розвитку?
	 4.	Розкрийте	властивості	організації	як	системи.
	 5.	Які	типи	організацій	діють	в	Україні?
	 6.	Назвіть	основні	види	господарських	товариств.
	 7.	Розкрийте	особливості,	переваги	і	недоліки	господарського	това-

риства	як	організаційно-правової	форми	господарювання.
	 8.	Назвіть	органи	керівництва	акціонерного	товариства,	розкрийте	

їх	основні	завдання	і	повноваження.
	 9.	Вкажіть	 особливості,	 органи	 керівництва,	 переваги	 і	 недоліки	

діяльності	товариства	з	обмеженою	відповідальністю.
	10.	У	 чому	 полягають	 особливості	 функціонування	 повного	 това-

риства?
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 РозДіЛ 2. оБ’єДнАння ПіДПриєМСтВ  
У СтрУКтУрі еКоноМіКи

2.1. Сутність і мотиви інтеграції  
 підприємств

інтеграція (лат.	 integer —	 цілий)	—	 об’єднання	 економічних	
суб’єктів,	 поглиблення	 їх	 взаємодії,	 розвиток	 зв’язків	 між	 ними	
[68];	рівень	співпраці	між	частинами	організації,	який	забезпечує	до-
сягнення	стратегічних	цілей	з	урахуванням	вимог	зовнішнього	сере-
довища	[113].

Мотивами об’єднання підприємств є:
	 ·	 зменшення	витрат	виробництва	в	результаті	спільної	діяльності;
	 ·		отримання	 нових	 можливостей	 реалізації	 продукції,	 робіт	 або	

послуг;
	 ·		підвищення	дієвості	маркетингу;
	 ·		розширення	виробничих	можливостей;
	 ·		освоєння	нових	ринків	збуту;
	 ·		скорочення	капітальних	витрат,	ризику	при	створенні	нових	ви-

робничих	потужностей;
	 ·		освоєння	нових	сфер	виробничо-господарської	діяльності;
	 ·		спільне	комплексне	використання	джерел	ресурсів;
	 ·		можливість	уникнення	сезонності	в	роботі;
	 ·		наближення	науково-технічної	бази	до	виробництва;
	 ·		комплексне	використання	відходів	виробництва;	
	 ·		економія	транспортних	витрат;
	 ·		зменшення	конкуренції	на	власному	ринку;
	 ·		придбання	цінних	ноу-хау,	репутації	торгової	марки	 іншого	під-

приємства;
	 ·		розширення	капіталу,	матеріальної	бази,	джерел	постачання	сиро-

вини,	матеріалів	або	готової	продукції;
	 ·		об’єднання	фінансових	 ресурсів	 для	 здійснення	 науково-дослід-

ницької	роботи	і	подальшого	розвитку.

2.2. загальна класифікація об’єднань  
 підприємств

У	 практиці	 бізнесу	 склалися	 різноманітні	 типи	 об’єднань	 під-
приємств,	що	відрізняються	залежно	від	цілей	співпраці,	характеру	
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господарських	відносин	між	учасниками,	рівня	самостійності	підпри-
ємств,	що	входять	до	об’єднання.

До	об’єднань	підприємств	належать	концерни,	консорціуми,	хол-
динги,	асоціації,	картелі,	синдикати	тощо	(табл.	2.1).	

Таблиця 2.1
типи об’єднань підприємств

Класифікаційна 
ознака

організаційні форми об’єднань

Об’єднання		
картельного	типу

Картель,	синдикат,	пул

Договірні	
об’єднання

Асоціація,	корпорація

Статутні	
об’єднання

Консорціум,	трест,	концерн,	холдинг,	промислово-фінансова	
(фінансова,	торговельна)	група

Інституціональні	
об’єднання

Виробниче	об’єднання,	науково-виробниче	об’єднання,		
міжгалузеве	об’єднання,	територіальне	об’єднання

2.2.1. об’єднання картельного типу

Картель. Картель (фр.	cartel,	 італ.	cartelio —	документ)	—	форма	
об’єднання	виробників	чи	споживачів,	гласна	чи	негласна	угода	групи	
близьких	за	профілем	підприємств,	фірм,	компаній	про	квотування,	
обсяги	виробництва	і	продажу,	ціни,	ринки	збуту,	обмін	ліцензіями,	
стандартизацію	продукції,	обмін	досвідом	управління.

Картель	 створюється	 на	 тривалий	 період	 (5–10	 років)	 із	 метою	
збільшення	прибутків	шляхом	регламентації	 конкуренції	 всередині	
об’єднання	і	стримування	зовнішньої	конкуренції	з	боку	фірм,	які	не	
є	учасниками	об’єднання.

Картельна	угода	не	завжди	оформлюється	письмово.	Вона	може	
бути	 укладена	 негласно,	 у	 вигляді	 секретних	 положень,	 що	 допов-
нюють	 офіційний	 текст,	 або	 у	 формі	 “джентльменських	 домовле-
ностей”.

Підприємства	—	члени	картельної	угоди	зберігають	юридичну,	фі-
нансову,	виробничу,	комерційну	самостійність.

Характерними ознаками картелю	є:
	 ·	 договірний	характер	об’єднання;	
	 ·	 збереження	 права	 власності	 учасників	 і	 забезпечення	 завдяки	

цьому	господарської,	фінансової	та	юридичної	самостійності;
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	 ·		спільна	діяльність	щодо	реалізації	продукції,	яка	може	поширюва-
тися	певною	мірою	і	на	її	виробництво;

	 ·		наявність	системи	примушення	і	санкцій	до	порушників	умов	угоди.
У	світовій	практиці	бізнесу	виділяються	такі	види картелів:

	 ·	 грошовий картель	—	затверджує	уніфіковані	ціни	разом	із	рівними	
умовами	постачання	і	розрахунків;

	 ·	 квотний картель	—	виділяє	кожному	його	учаснику	квоту	прода-
жу	продукції	відповідно	до	виробничих	потужностей;

	 ·	 територіальний картель	—	визначає	кожному	підприємству	тери-
торію	збуту	і	виключає	взаємну	конкуренцію;

	 ·	 закупівельний картель	—	 угода	 кількох	 підприємств,	 фірм,	 кор-
порацій	про	закупівлю	сировини	 і	 товарів	певного	виду,	сорту	з	
метою	зниження	закупівельних	цін;

	 ·	 кондиційний картель	—	визначає	умови	реалізації	товару;
	 ·	 кризовий картель	—	створюється	за	стабільного	спаду	попиту	чи	

тимчасового	скорочення	збуту	для	обмеження	конкуренції;
	 ·	 патентний картель	—	визначає	напрями	спільного	використання	

(чи	невикористання)	певної	розробки,	винаходу;
	 ·	 виробничий картель	—	визначає	обсяги	(квоти)	виробництва	для	

кожного	учасника.
Картельні	інтеграційні	об’єднання	є	формою	монополізації	галу-

зевого	ринку,	тому	відповідно	до	антимонопольного	законодавства	у	
більшості	країн	світу	і	в	Україні	вони	заборонені,	а	у	деяких	країнах	
Західної	Європи	розподіляються	на	“бажані”	 і	“небажані”.	На	прак-
тиці	картелі	 існують	в	кожній	країні,	у	кожній	галузі,	але	діють	без	
реєстрації.	

Синдикат. Синдикат (лат.	 sindicatus, sindicus	—	повірений,	 пред-
ставник)	—	об’єднання	однорідних	промислових	підприємств,	створе-
не	з	метою	продажу	продукції	через	спільну	збутову	контору.	Збутова	
контора	створюється	у	формі	акціонерного	товариства	чи	товариства	
з	обмеженою	відповідальністю,	з	яким	кожен	із	учасників	синдикату	
укладає	однакову	за	умовами	угоду	про	збут	своєї	продукції.

Форма	синдикату	найбільш	поширена	в	галузях	із	масовою	одно-
рідною	продукцією:	гірничодобувній,	металургійній,	хімічній.

особливості синдикату як	організаційної	форми	об’єднання:
	 ·	 збереження	 учасниками	 синдикату	 юридичної,	 виробничої,	 але	

обмеження	комерційної	самостійності;
	 ·	 укладання	 картельної	 угоди,	 яка	 сприяє	 усуненню	 внутрішньої	

конкуренції	серед	учасників	синдикату;
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	 ·	 централізація	збуту	всієї	або	частини	продукції	учасників	синди-
кату	через	спільний	збутовий	орган;

	 ·	 збереження	учасниками	синдикату	власної	збутової	мережі;
	 ·	 здійснення	закупівель	сировини	для	учасників	через	збутову	кон-

тору	синдикату.
У	 сучасних	 умовах	 синдикат	 як	 організаційна	 форма	 інтеграції	

підприємств	одногалузевого	профілю	втрачає	своє	значення.
Пул. Пул	(англ.	рool —	спільний	фонд,	котел)	—	форма	об’єднан-

ня	компаній,	прибуток	яких	надходить	у	загальний	фонд	і	потім	роз-
поділяється	між	ними	згідно	з	визначеними	пропорціями.	

особливості пулу як	організаційної	форми	об’єднання:
	 ·	 пул	—	один	із	типів	монополістичних	об’єднань	компаній,	різновид	

картелів;
	 ·		об’єднання	компаній	у	пул	має	тимчасовий	характер;
	 ·		у	межах	пулу	встановлюються	правила	розподілу	спільних	витрат	

і	прибутків.		
У	практиці	бізнесу	виділяють	такі	види пулів:	

	 ·	 “конкретний” пул —	 об’єднання	 компаній,	 що	 спрямовують	 свої	
інвестиції	для	реалізації	конкретного	проекту;

	 ·	 біржовий пул —	об’єднання	фінансових	ресурсів	для	підвищення	
курсу	акцій	на	фондовій	біржі	та	спекулятивної	гри	на	різниці	в	
курсах;

	 ·	 торговий пул —	об’єднання,	в	якому	учасники	домовляються	про	
накопичення	і	затримку	на	складах	будь-якого	товару	для	штуч-
ного	створення	дефіциту	і	продажу	продукції	за	підвищеними	ці-
нами;

	 ·	 патентний пул —	угода	між	кількома	фірмами	про	спільне	вико-
ристання	патентів	у	певній	галузі	промисловості	або	на	окремий	
вид	продукції.
Учасники	передають	у	патентний	пул	певну	кількість	патентів	 і	

відповідно	до	них	привласнюють	частину	(квоту)	всіх	доходів.
Учасники	патентного	пулу	домовляються	про	створення	системи	

взаємних	ліцензій	на	передані	патенти	або	про	передання	патентів	і	
ліцензій	в	управління	спільним	органом.

Фірми	—	учасниці	патентного	пулу	також	укладають	між	собою	
угоди	 про	 спеціалізацію	 виробництва	 і	 відповідний	 розподіл	 своїх	
програм,	що	підвищує	їх	конкурентоспроможність	і	прибуток.
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2.2.2. Договірні об’єднання

Асоціація. Асоціація	 (лат.	 аssociatio —	 з’єднання)	—	 договірне	
об’єднання,	що	 створюється	на	 добровільних	 засадах	 для	постійної	
координації	господарської	діяльності	та	забезпечення	захисту	прав	і	
загальних	інтересів	учасників.

особливості асоціації:
	 ·		асоціація	—	найм’якша	організаційна	форма	об’єднань;
	 ·		асоціація	створюється	з	метою	кооперації	діяльності	рекомендо-

ваного	характеру;
	 ·		можлива	 централізація	 певних	 функцій,	 здебільшого	 інформа-

ційного	характеру;
	 ·		члени	 асоціації	 зберігають	 свою	 господарську	 самостійність	 і	

права	юридичної	особи;
	 ·		асоціація	не	відповідає	за	зобов’язаннями	своїх	учасників;
	 ·		члени	асоціації	мають	право	безкоштовно	користуватися	її	послу-

гами.	
Функції асоціації:

	 ·	 координує	окремі	види	діяльності	учасників;
	 ·	 здійснює	наукові	розробки	і	маркетингові	дослідження;
	 ·	 надає	 послуги	 учасникам:	 юридичне	 консультування,	 допомога	

в	експортуванні	продукції,	страхування,	кредитування,	навчання	
працівників;

	 ·	 забезпечує	учасників	ринковою	інформацією,	нормативними	ма-
теріалами;

	 ·	 проводить	 рекламні	 заходи,	 здійснює	 пошук	 ринків	 збуту,	 сфер	
споживання;

	 ·	 розроблює	і	встановлює	стандарти	асоціації	з	питань	якості,	надій-
ності,	умов	праці,	поведінки	у	відносинах	зі	споживачами;

	 ·	 підтримує	інтереси	учасників	у	державних	органах;
	 ·	 виконує	централізований	ремонт	обладнання.

Управління	асоціацією	може	 здійснюватися	як	 спеціально	 ство-
реним	 органом	 управління,	 так	 і	 головною	юридичною	 особою	 (за	
згодою	учасників).	

Асоціація	 не	 має	 права	 втручатися	 у	 виробничу	 й	 комерційну	
діяльність	будь-кого	з	учасників.

Ступінь	 централізації	 функцій	 управління	 асоціацією	 невисока.	
Учасники	лише	координують	виконання	своїх	окремих	завдань	або	
спільно	здійснюють	частину	своїх	неосновних	функцій.
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Одна	і	та	сама	юридична	особа	може	брати	участь	у	кількох	асо-
ціаціях.

Корпорація. Корпорація (лат.	 сorporation —	 об’єднання)	—	 до-
говірне	об’єднання,	що	створюється	на	основі	поєднання	виробничих,	
наукових,	комерційних	 інтересів	 із	делегуванням	окремих	повнова-
жень	централізованого	регулювання	діяльності	кожного	із	учасників.	
Це	організація	чи	союз	організацій,	що	утворюють	юридичну	особу	
для	захисту	інтересів	і	привілеїв	учасників.

Корпорація	 сприяє	 вирішенню	 двох	 фундаментальних	 проблем	
керування	бізнесом:	залучення	капіталу	під	великі	інвестиції;	дивер-
сифікації,	розподілу	комерційного	ризику.

особливості корпорації:
	 ·	 збереження	юридичної	та	фінансової	незалежності	учасників	від	

об’єднання	або	будь-кого	з	його	членів;
	 ·	 делегування	учасниками	корпорацій	 її	центру	(правлінню	і	його	

апарату)	 частини	 повноважень,	 пов’язаних	 із	 централізованим	
виконанням	деяких	функцій	в	інтересах	кожного	із	них;

	 ·	 кооперування	у	випуску	продукції,	 координація	основної	 госпо-
дарської	діяльності	підприємств	—	членів	корпорації;

	 ·	 можливість	 повернення	 раніше	 делегованих	функцій	 і	 повнова-
жень	учасникам	(у	порядку,	визначеному	засновницькими	доку-
ментами).
Корпорація	є	відкритою	організацією	для	вступу	на	добровільних	

засадах	за	рішенням	власників	і	органів	управління.
Управління корпорацією. Структуру	управління	корпорацією	фор-

мують:	вище	керівництво	корпорації,	центральний	апарат	управління	
(адміністрація)	і	учасники	корпорації	(рис.	2.1).

Вищим	 органом	 управління	 корпорацією	 є	 рада	 директорів,	 що	
обирається	на	загальних	зборах	акціонерів.

Рада	директорів	виконує	роль	координуючого	органу,	що	погод-
жує	діяльність	різних	служб	управління,	забезпечує	здійснення	єди-
ної	політики	в	управлінні	корпорацією.

Рішення	ради	директорів	містять	цільові	настанови,	у	межах	яких	
централізовано	здійснюється	вся	управлінська	діяльність.	До	компе-
тенції	ради	директорів	корпорації	належать:
	 ·	 розроблення	стратегії	розвитку	і	політики	управління;
	 ·	 здійснення	 фінансової,	 кадрової,	 виробничої,	 науково-технічної	

політики;
	 ·	 консультування	адміністрації	з	питань	управління;
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	 ·	 призначення	працівників	апарату	управління;
	 ·	 контроль	діяльності	виконавчих	органів	управління.

Таким	чином,	рада	директорів	є	ланкою,	що	організує	і	координує	
операції	всієї	корпорації,	а	прийняті	нею	рішення	є	основою	для	опе-
ративної	діяльності	виконавчих	органів	управління.
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Рис. 2.1. Структура управління корпорацією

Рада	 директорів	 призначає	 президента	 корпорації	 (головного	
виконавчого	менеджера).	Президент	може	одночасно	бути	 головою	
ради	директорів	або	під	час	відсутності	голови	ради	директорів	вико-
нувати	його	обов’язки.

Для	 розв’язання	 поточних	 питань	 управління	 рада	 директорів	
створює	адміністрацію	(віце-президенти	і	функціональні	служби,	від-
діли	апарату	управління	корпорації).	
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Функції адміністрації корпорації:
	 ·	 розроблення	стратегічних	планів	 і	 тактики	виробничо-господар-

ської	діяльності;
	 ·	 розроблення	і	реалізація	програм	науково-технічного	розвитку;
	 ·	 вивчення	кон’юнктури	ринку;
	 ·	 організація	впровадження	науково-технічних	розробок;
	 ·	 матеріально-технічне	забезпечення	підприємств	корпорації	через	

мережу	власних	підрозділів;
	 ·	 організація	централізованого	продажу	продукції	через	власну	збу-

тову	мережу.
Адміністрація	 корпорації	 розробляє	 поточну	 господарську	 полі-

тику	всієї	організації	і	контролює	її	реалізацію.

2.2.3. Статутні об’єднання

Консорціум. Консорціум	 (лат.	 сonsortium —	співучасть,	 співтова-
риство)	—	тимчасове	об’єднання	великих	фірм	(підприємств,	банків,	
наукових	центрів,	державних	структур)	для	спільного	здійснення	фі-
нансових	 операцій,	 виконання	 масштабних	 капіталомістких	 проек-
тів,	зокрема	міжнародних.

Цілями	створення	консорціуму	можуть	бути	високоякісне	вико-
ристання	 термінових	 масштабних	 замовлень	 і	 проектів,	 що	 потре-
бують	консолідації	зусиль	і	ресурсів	фінансових,	виробничих,	науко-
во-технічних	і	обслуговуючих	компаній,	наприклад:
	 ·	 спільна	розробка	родовищ	корисних	копалин;
	 ·	 здійснення	фінансових	операцій	на	національному	і	міжнародному	

ринках;
	 ·	 реалізація	великих	промислових,	науково-технічних,	будівельних	

проектів;
	 ·	 спільне	виконання	науково-дослідних	робіт.

Приклади діяльності консорціумів:
	 ·	 в	середині	60-х	років	ХХ	ст.	з	метою	проектування	і	виробництва	

літаків	 створено	 західноєвропейський	 авіабудівний	 консорціум	
“Airbus	 Industry”,	 учасниками	 якого	 стали	 провідні	 авіабудівні	
компанії:	“Aerospatiale”	(Франція),	“Daimler	Chrysler	Aerospacte”	
(Німеччина),	“British	Aerospace”	(Великобританія)	і	“Casa”	(Іспа-
нія);

	 ·	 для	 розроблення	 нафтових	 копалин	 на	 шельфі	 Каспійського	
моря	 створено	 консорціум	 нафтодобувних	 компаній:	 “Брітіш	
Петролеум”,	“Шелл”,	“Амко”,	“Шеврон”,	“Туркіш	Петролеум”,	ро-
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сійського	акціонерного	товариства	“Лукойл”	і	державної	нафтової	
компанії	Азербайджану;

	 ·	 “ІНТЕЛСАТ”	—	Міжнародний	консорціум	супутникового	зв’язку,	
членами	якого	є	уряди	різних	країн.
особливості консорціуму:

	 ·	 рівноправність	учасників,	спільність	економічних	інтересів,	орга-
нізація	відносин	на	договірних	засадах;

	 ·	 здійснення	цільових	програм	і	проектів,	що	потребують	значних	
фінансових	ресурсів;

	 ·	 обмеженість	терміну	функціонування;
	 ·	 координаційність	 (а	 не	 субординаційність)	 відносин	 юридично	

самостійних	підприємств	—	членів	консорціуму;
	 ·	 вузькоцільова	спрямованість;
	 ·	 спільне	розміщення	позики	або	здійснення	комерційних	операцій	

великого	масштабу	на	 підставі	 угоди	між	кількома	 банками,	що	
створили	консорціум.
Організація	 консорціуму	 оформляється	 угодою.	 Організаційно-

правовою	 формою	 консорціуму	 може	 бути	 акціонерне	 товариство	
чи	 інші	господарські	товариства.	Як	правило,	у	межах	консорціуму	
учасники	 не	 створюють	 ніяких	 організаційних	 структур,	 за	 винят-
ком	 невеликого	 апарату	 управління	 (наприклад,	 ради	 директорів	
консорціуму).	 Компанії	—	 члени	 консорціуму	—	 цілком	 зберігають	
свою	економічну	і	юридичну	самостійність,	за	винятком	тієї	частини	
діяльності,	яка	пов’язана	з	досягненням	цілей	консорціуму.	Компанії	
можуть	 одночасно	 входити	 до	 складу	 кількох	 консорціумів,	 брати	
участь	у	здійсненні	кількох	проектів.

При	створенні	консорціуму	всі	його	учасники	підпорядковуються	
лідеру	 (наприклад,	 великому	банку),	несуть	 солідарну	відповідаль-
ність	за	зобов’язаннями	консорціуму	в	межах	власної	частки	участі,	
забезпечують	фінансування	власної	частки	робіт	і	беруть	на	себе	ко-
мерційні	й	технічні	ризики,	пов’язані	з	виконанням	власної	частини	
зобов’язань.

Лідер консорціуму —	фірма	або	організація,	що	координує	роботу	
консорціуму	 згідно	 з	 консорціональною	 угодою	 і	 представляє	 його	
інтереси	перед	покупцями,	 замовниками	 та	 рештою	 суб’єктів,	 діє	 у	
межах	наданих	йому	повноважень,	узгоджує	найважливіші	питання	з	
учасниками	консорціуму.

Основні	функції	лідера	консорціуму:
	 ·	 відкриття	 представництва	 в	 країні	 замовника	 і	 на	 місці	 спору-

дження	об’єкта;
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	 ·	 координація	дій	членів	консорціуму;
	 ·	 проведення	спільних	нарад	тощо.

За	виконання	своїх	функцій	лідер	консорціуму	отримує	винагоро-
ду	обсягом	3–5	%	від	частки	учасника	в	загальному	контракті.

У	сучасній	світовій	практиці	бізнесу	найпоширеними	є	такі	види	
консорціумів:
	 ·	 експортний консорціум —	 зовнішньоторговельне	 об’єднання,	 що	

створюється	в	кількох	країнах	для	 сприяння	експортним	опера-
ціям	компаній,	які	входять	у	нього;

	 ·	 фінансовий консорціум —	тимчасова	угода,	союз	кількох	банків	для	
здійснення	значних	фінансових	операцій,	наприклад	розміщення	
позик;

	 ·	 гарантійний консорціум —	угода	між	кількома	компаніями	різних	
видів	 діяльності,	що	 розподіляють	 узятий	 ними	 на	 себе	 ризик	 і	
забезпечують	його	відшкодування;

	 ·	 підписний консорціум —	 створюється	 для	 реалізації	 позики	 чи	
розміщення	нових	цінних	паперів;

	 ·	 банківський консорціум —	тимчасово	організована	група	банків	для	
спільного	здійснення	кредитних,	гарантійних	та	інших	банківських	
операцій,	розширення	сфери	діяльності	чи	виходу	на	нові	ринки.
трест. Трест —	 об’єднання	 власності	 й	 управління	 підприємств	

однієї	чи	кількох	галузей	з	повною	ліквідацією	їх	виробничої	і	комер-
ційної	самостійності.	

Трест	як	організаційна	форма	інтеграції	має	такі	особливості:
	 ·	 це	найбільш	жорстка	із	всіх	форм	об’єднань	підприємств;
	 ·	 за	 цієї	 форми	 інтеграції	 поєднуються	 всі	 сторони	 господарської	

діяльності	підприємств;
	 ·	 у	 межах	 тресту	 підприємства	 не	 мають	 власної	 юридичної,	 гос-

подарської,	виробничої	та	комерційної	самостійності;
	 ·	 всі	підприємства	—	учасники	тресту	—	підпорядковуються	одній	

головній	компанії,	що	 здійснює	оперативне	 управління	 всім	 ви-
робничим	комплексом	 і	 пов’язаними	 з	 ним	 обслуговчими	 і	 тор-
говельними	підприємствами.
Трести	 створюються	 у	 формі	 акціонерних	 товариств.	 Власники	

підприємств	 після	 вступу	 до	 тресту	 стають	 його	 акціонерами,	 при	
цьому	їх	підприємства	підпорядковуються	єдиному	керівництву	—	го-
ловній	(холдинговій)	компанії.

Холдингова	 компанія	 тресту	 на	 основі	 володіння	 контрольним	
пакетом	 акцій	 чи	 особливим	 довірчим	 сертифікатом	 керує	 вироб-
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ництвом,	збутом	продукції,	фінансовими	справами	всіх	підприємств,	
що	входять	до	об’єднання.	Кожний	учасник	тресту	відповідно	до	част-
ки	внесеного	капіталу	одержує	певний	пакет	акцій,	право	на	участь	у	
діяльності	об’єднання	і	на	певну	частку	прибутку.

Способи об’єднання підприємств у трести:
	 ·	 повне	злиття	активів	окремих	підприємств	з	активами	холдингової	

компанії,	внаслідок	чого	підприємства	стають	її	власністю;
	 ·	 придбання	 головною	 компанією	 тресту	 частини	 акціонерного	

капіталу	підприємств.	У	цьому	разі	 управління	підприємствами	
здійснюється	за	допомогою	системи	участі	в	акціонерному	капі-
талі.
Трест	відрізняється	від	інших	видів	об’єднань	виробничою	одно-

рідністю	 діяльності,	 що	 виявляється	 у	 спеціалізації	 на	 одному	 чи	
кількох	аналогічних	видах	продукції.

Форма	тресту	є	зручною	також	для	організації	комбінованого	ви-
робництва	—	об’єднання	підприємств	різних	галузей	промисловості,	
в	яких	здійснюються	послідовні	стадії	обробки	сировини	чи	які	ви-
конують	допоміжну	роль	стосовно	одна	одної	 (вертикальне	тресту-
вання).

У	 наш	 час	 значення	 трестів	 як	 організаційної	 форми	 об’єднань	
підприємств	втрачається,	зокрема	внаслідок	впровадження	антитрес-
тового	антимонопольного	законодавства.	На	зміну	трестам	прийшли	
розвиненіші	форми	об’єднань	—	концерни,	конгломерати,	промисло-
во-фінансові	групи.

Концерн. Концерн	(англ.	concern —	фірма,	підприємство)	—	об’єд-
нання	підприємств	різних	галузей,	учасники	якого	втрачають	влас-
ність	на	засоби	виробництва	і	вироблений	продукт,	а	головна	фірма	
здійснює	 над	 іншими	 учасниками	 об’єднання	 фінансовий	 конт-
роль.

Концерн	 є	 статутним	 об’єднанням	 промислових,	 транспортних,	
торговельних	підприємств,	банків,	наукових	та	інших	організацій,	на	
основі	повної	фінансової	залежності	від	одного	або	декількох	підпри-
ємств	[14].

особливості концерну:	
	 ·	 високий	 ступінь	 централізації	 функцій	 фінансово-економічного	

управління,	здійснення	науково-технічної	політики,	використан-
ня	виробничих	потужностей,	кадрової	політики;

	 ·	 об’єднання	 підприємств	 різних	 галузей	 (промислових	 підпри-
ємств,	банків	тощо);	
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	 ·	 жорсткі	 зв’язки	 між	 учасниками,	 технологічна	 й	 коопераційна	
єдність;

	 ·	 створення	 окремого	 апарату	 управління	 концерном	 (у	 вигляді	
холдингової	компанії);	

	 ·	 зрощування	промислового	та	банківського	капіталу;
	 ·	 можливість	 заборони	 підприємству-учаснику	 бути	 одночасно	 у	

кількох	концернах	(згідно	із	засновницькими	документами).
Підприємства	—	учасники	концерну	номінально	залишаються	са-

мостійними	юридичними	особами,	але	фактично	контролюються	го-
ловною	компанією	через:
	 ·	 систему	участі	в	акціонерному	капіталі;
	 ·	 персональну	 унію	 (участь	 представників	 керівництва	 головної	

компанії	 концерну	 в	 роботі	 органів	 управління	 підконтрольних	
підприємств);

	 ·	 патентно-ліцензійні	угоди;
	 ·	 фінансування;
	 ·	 виробничу	співпрацю;

До	Другої	світової	війни	в	концерн	об’єднувалися	переважно	під-
приємства	 однієї	 галузі	 промисловості,	 після	Другої	 світової	 війни	
виникнення	 і	 розвиток	 концернів	 відбувалися	 за	 рахунок	 диверси-
фікації	виробництва	(розширення	номенклатури	продукції	на	галу-
зевій	основі).

Зараз	концерни	діють	у	тих	галузях	економіки,	де	розвинене	ма-
сове	 виробництво,	 використовуються	 високі	 технології.	 Частіше	 за	
все	це	чорна	і	кольорова	металургія,	машинобудування,	автомобіль-
на,	хімічна	й	електротехнічна	індустрія.

До	складу	концернів	входять	від	10	до	100	і	більше	виробничих,	
науково-дослідних,	фінансових,	збутових	та	інших	фірм.	Наприклад,	
“Дженерал	Моторс”	об’єднує	126	заводів	у	США,	13	у	Канаді,	вироб-
ничі	 та	 збутові	 підрозділи	 в	 36	 країнах	 світу.	 Продукція	 концерну	
реалізується	 через	 власні	 збутові	 мережі	 та	 мережі	 дилерів	 (понад	
15	тис.	фірм).

Залежно	 від	 характеру	 інтеграційних	 зв’язків	 між	 компаніями	
розрізняють	вертикальний	і	горизонтальний	концерни.

Вертикальний концерн об’єднує	 компанії	 різних	 галузей,	що	по-
в’язані	послідовністю	технологічного	процесу	виробництва	кінцевої	
продукції	(гірничодобувні,	металургійні,	машинобудівні).

Класичним	 прикладом	 вертикального	 концерну	 є	 “Форд	 Мо-
торс	Со”,	до	якого	входять	металургійні,	машинобудівні,	торговельні	
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й	сервісні	компанії,	що	беруть	участь	у	виробництві,	продажу	і	сер-
вісному	обслуговуванні	автомобілів.

Горизонтальний концерн (диверсифікований	 концерн,	 конгло-
мерат)	 поєднує	 підприємства	 різних	 галузей	промисловості,	 не	 по-
в’язаних	між	собою.

Щодо	системи	участі	в	капіталі	можна	виділити	концерн	підпо-
рядкування	і	концерн	координації.

Концерн підпорядкування організується	 у	 вигляді	 материнської	
і	 дочірніх	 компаній	шляхом	 придбання	 контрольного	 пакету	 акцій	
для	об’єднання	виробництв	за	технологічним	ланцюгом.	Головне	ви-
робництво	цього	ланцюга	може	належати	холдинговій	компанії,	інші	
виробництва	 технологічного	 ланцюга	 є	 дочірніми	 підприємствами.	
Материнська	компанія	володіє	контрольними	пакетами	акцій	своїх	
дочірніх	підприємств,	здійснює	функції	стратегічного	управління	і	не	
втручається	у	їх	виробничу	діяльність,	якщо	інше	не	передбачено	їх	
статутами	чи	угодами	з	головним	підприємством.

Концерн координації створюється	 шляхом	 взаємного	 обміну	 ак-
ціями	 підприємств	—	 учасників	 концерну	 з	 метою	 здійснення	 єди-
ної	 фінансової,	 кадрової,	 науково-технічної	 політики,	 узгодженого	
виробничого	розвитку	тощо.	Таким	чином,	всі	члени	концерну	коор-
динації	 здійснюють	 взаємний	 вплив	 на	 політику	 керівництва	 кон-
церну.

Концерни,	до	складу	яких	входять	іноземні	дочірні	компанії,	на-
зиваються	міжнародними.	Залежно	від	кількості	країн,	які	представ-
ляють	дочірні	компанії,	міжнародні	концерни	можуть	бути	трансна-
ціональними і	мультинаціональними.

Холдинг. Холдинг (англ.	нolding —	володіння)	—	корпорація,	ком-
панія,	 головне	 підприємство,	 що	 керує	 діяльністю	 або	 контролює	
діяльність	інших	підприємств,	компаній.	

Холдингова компанія —	 об’єднання	 комерційних	 організацій,	 до	
якого	входять:
	 ·	 головна,	“керуюча”	компанія,	яка	володіє	контрольними	пакетами	

акцій	 чи	 паями	 дочірніх	 компаній	 і	 таким	 чином	 через	 систему	
участі	здійснює	контроль	за	їх	діяльністю;	

	 ·	 дочірні	компанії.
Холдингову	компанію	створюють	у	формі	відкритого	акціонерно-

го	товариства	з	метою	зменшення	витрат	діяльності,	освоєння	нових	
секторів	 ринку,	 прискорення	 перерозподілу	 капіталу	 між	 різними	
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галузями.	 Холдингові	 компанії	 вперше	 з’явилися	 в	 США	 напри-
кінці	XIX	ст.,	 коли	 в	штаті	Нью-Джерсі	 було	 дозволено	 створення	
корпорацій,	основна	діяльність	яких	полягала	в	управлінні	 іншими	
компаніями	шляхом	скуповування	акцій.	Одна	 із	переваг	холдингу	
полягає	в	тому,	що	така	структура	дає	змогу	одній	компанії	одержати	
контроль	над	іншою	за	значно	меншого	обсягу	інвестицій,	ніж	у	разі	
об’єднання.	Холдинг	може	скуповувати	акції	поступово,	що	не	при-
зводить	до	підвищення	їх	ціни,	як	це	часто	відбувається	при	купівлі	
компанії.

Шляхи об’єднання організацій у холдингові компанії:
	 ·	 послідовне	приєднання	чи	одержання	контролю	над	компаніями,	

що	займаються	одним	видом	бізнесу	(горизонтальна	інтеграція)	з	
метою	захоплення	нових	сегментів	ринку;

	 ·	 об’єднання	 підприємств	 єдиного	 технологічного	 циклу	 (від	 си-
ровини	 до	 кінцевої	 продукції)	 з	 метою	 зменшення	 загальних	
витрат,	 забезпечення	 цінової	 стабільності,	 підвищення	 вартості	
компанії	(вертикальна	інтеграція);

	 ·	 створення	 підприємств	 і	 наступне	 їх	 приєднання	 до	 основної	
групи;

	 ·	 розподіл	великих	компаній	при	їх	реструктуризації	шляхом	ство-
рення	 дочірніх	 підприємств	 зі	 100	%	 участю	 материнської	 ком-
панії.
організаційні процедури створення холдингових компаній здійсню-

ються	такими	способами:
	 ·	 скуповування	акцій	на	вторинному	ринку;	
	 ·	 обмін	 акціями,	 спеціально	 емітованими	 для	 цього	 кожним	 під-

приємством;	
	 ·	 створення	 спеціальної	 керівної	 компанії,	 куди	 засновники	пере-

дають	 пакети	 акцій	 підприємств,	 які	 вони	 бажають	 включити	 в	
холдинг.	При	цьому	 акції	 підприємств	можуть	обмінюватися	на	
емітовані	акції	компанії;

	 ·	 передання	 ключових	 для	 певного	 бізнесу	 розробок,	 ноу-хау,	 па-
тентів,	авторських	прав;

	 ·	 доведення	 підприємства	 до	 банкрутства	 і	 одержання	 контролю	
над	ним;

	 ·	 об’єднання	виробників	і	фінансових	структур,	наприклад,	скупо-
вування	 банком	 пакетів	 акцій	 підприємств	 і	 створення	 ним	 ке-
рівних	компаній;
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	 ·	 заснування	холдингової	компанії	органами,	що	уповноважені	уп-
равляти	державним	майном.
Відповідно	до	Закону	України	“	Про	промислово-фінансові	групи	

в	Україні”	від	21	листопада	1995	р.	не	допускається	створення	хол-
дингових	компаній	у	сферах	виробництва	автомобільного	транспор-
ту,	громадського	харчування	і	побутового	обслуговування	населення,	
виробництва	 і	 переробки	 сільськогосподарської	 продукції,	 торгівлі	
товарами	народного	споживання	та	продукцією	виробничо-технічно-
го	призначення.

Фінансово-промислова група.	Це:
	 ·	 тип	корпоративного	об’єднання,	в	якому	беруть	участь	підприєм-

ства	й	організації,	пов’язані	майновими,	фінансовими,	виробничо-
технологічними	й	управлінськими	відносинами	[74];

	 ·	 диверсифікована	багатофункціональна	структура,	утворена	в	ре-
зультаті	об’єднання	капіталів	підприємств,	кредитно-фінансових,	
інвестиційних	інститутів,	інших	організацій	з	метою	максимізації	
прибутку,	 підвищення	 ефективності	 виробничих	 і	 фінансових	
операцій	[22];

	 ·	 група	фінансово	 взаємозалежних	 підприємств	 і	 спеціалізованих	
фінансових	інститутів,	створена	з	метою	вирішення	спільних	за-
вдань	[104].
Згідно	із	законодавством	України	[13]	промислово-фінансова	гру-

па	—	це	об’єднання,	до	складу	якого	можуть	входити	промислові	під-
приємства,	банки,	наукові	та	проектні	установи,	інші	установи	й	ор-
ганізації	всіх	форм	власності,	які	мають	за	мету	одержання	прибутку.	
Промислово-фінансова	група	створюється	на	підставі	рішення	уряду	
України	на	певний	термін	з	метою	реалізації	державних	програм	роз-
витку	пріоритетних	 галузей	 виробництва	 і	 структурної	 перебудови	
економіки	 України,	 зокрема	 програм	 відповідно	 до	 міждержавних	
угод,	а	також	виробництва	кінцевої	продукції.	Фінансово-промислові	
групи	функціонують	як	самостійні	організації,	що	поєднують	банки,	
промислові	 підприємства,	 торговельні	 організації,	 науково-технічні	
заклади	і	заклади	вищої	освіти	(рис.	2.2).

На	чолі	фінансово-промислової	групи	перебувають	один	чи	кілька	
банків,	які	координують	усі	сфери	діяльності	компаній,	що	входять	у	
групу,	а	також	розпоряджаються	їх	грошовим	капіталом.	Фірми,	що	
включені	 у	 фінансово-промислову	 групу,	 виступають	 самостійно	 в	
торгових	угодах,	розподіляють	між	собою	ринки,	домовляються	про	
ціни,	координують	виробничу,	кадрову,	збутову	політику.
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Рис. 2.2. Структура фінансово-промислової групи

Контрольні питання і завдання

	 1.	Розкрийте	сутність	і	основні	мотиви	об’єднань	підприємств.
	 2.	Наведіть	особливості	об’єднань	підприємств	на	зразок	картелю.
	 3.	Які	види	картелів	вам	відомі?	Чи	є	вони	в	Україні?
	 4.	Які	особливості	синдикату	вам	відомі?
	 5.	Які	функції	здійснює	асоціація?
	 6.	Наведіть	основні	особливості	корпорації.
	 7.	Які	 із	 статутних	об’єднань	 діють	 в	Україні?	Розкрийте	 їх	 особ-

ливості.
	 8.	Назвіть	основні	особливості	концерну.
	 9.	Розкрийте	значення	промислово-фінансових	груп	для	розвитку	

економіки	України.
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 РозДіЛ 3. оргАнізАційні ФорМи 
УПрАВЛіння

3.1. Сутність організаційних форм управління

Сучасна	 теорія	 управління	 розглядає	 організацію	 як	 соціальне	
утворення	з	визначеними	межами,	яке	свідомо	планується,	коорди-
нується	та	функціонує	на	відносно	постійній	основі	для	досягнення	
встановленої	цілі	або	кількох	цілей.	Організації	властиві	такі	основні	
характеристики,	як	форма,	цілісність,	комплексність,	співвідношен-
ня	централізації	та	децентралізації.

Організаційні	форми	управління	протягом	ХХ	ст.	пройшли	певні	
етапи	еволюційного	розвитку.	На	зміну	класичній	теорії	організації	
в	40-х	роках	з’явилась	теорія	організації,	в	якій	 існують	виконавча,	
апеляційна,	представницька	та	законодавча	підсистеми.	Наприкінці	
ХХ	ст.	 з’явилася	 теорія	 формування	 організацій,	 які	 базуються	 на	
двох	підходах:	стабільності	зв’язків	і	динамічного	оточення.

Проектування	сучасних	організацій	засноване	на	системному	під-
ході	визначення	цілей	та	управлінських	завдань,	виявлення	та	вста-
новлення	взаємозв’язків	стосовно	цілей	і	завдань,	системи	функцій,	
прав	 і	 відповідальності	 по	 вертикалі	 управління,	 організаційного	
оформлення	зв’язків	і	відносин	по	горизонталі,	забезпечення	органіч-
ного	 сполучення	 вертикалі	 та	 горизонталі	 управління,	 визначення	
оптимального	співвідношення	централізації	та	децентралізації.

Проблема	проектування	організаційної	форми	управління	є	кіль-
кісно-якісною	багатокритеріальною	проблемою,	яка	вирішується	на	
основі	 поєднання	 наукових	 формалізованих	 методів	 аналізу,	 оцін-
ки,	моделювання	 організаційних	 систем	 з	 урахуванням	об’єктивної	
діяльності	 менеджерів.	 Процес	 формування	 організаційної	 струк-
тури	складається	з	трьох	етапів:	формування	загальної	структурної	
схеми	апарату	управління,	розроблення	складу	основних	підрозділів	
і	зв’язків	між	ними,	регламентації	структурної	системи.

У	ХХ	ст.	були	науково	визнані	основні	типи	організаційних	моде-
лей:	математико-кібернетичні,	 графо-аналітичні,	натурні,	математи-
ко-статистичні.	Наприкінці	ХХ	ст.	в	зв’язку	із	зростанням	конкурен-
ції	в	глобальному	масштабі	виник	новий	структурний	тип	—	мережеві	
організації,	 які	 відрізняються	 від	 організацій	 інших	 типів	 низкою	
ознак:	вони	одночасно	використовують	активи	кількох	фірм,	розта-
шованих	у	різних	точках	вартісного	ланцюга;	покладаються	виключ-
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но	на	ринкові	механізми;	добровільна	активна	позиція	 їх	учасників	
сприяє	виконанню	взаємних	контрактних	зобов’язань;	це	об’єднання	
суб’єктів	 підприємницької	 діяльності,	 засноване	 на	 кооперації	 та	
взаємному	володінні	акціями	учасників-виробників.

організаційна форма управління. Це	комплексне	поняття,	завер-
шеного	тлумачення	якого	не	існує	в	сучасних	довідниках.

Головним	 терміном	 в	 даному	 комплексному	 понятті	 є	 “управ-
ління”.	В	 даній	 роботі	 поняття	 “управління”	 використовується	 для	
визначення	процесу,	який	забезпечує	при	використанні	за	цільовим	
призначенням	необхідне	функціювання	об’єкта	управління	шляхом	
збирання	та	обробки	 інформації	про	стан	об’єкта,	його	внутрішнє	 і	
зовнішнє	середовище	для	вироблення,	прийняття	та	реалізації	рішен-
ня	щодо	дієвого	впливу	на	об’єкт	управління	для	досягнення	постав-
леної	мети.

Термін	“форма”	підпорядкований	в	даному	комплексному	понят-
ті	терміну	“управління”.	“Форма”	означає	структуру	управління,	яка	
створюється	для	здійснення	певної	діяльності	у	сфері	господарюван-
ня	та	підприємництва.

Таким	 чином,	 комплексне	 поняття	 “організаційна	форма	 управ-
ління”	 використовується	 для	 визначення	 організаційних	 структур,	
створених	для	здійснення	певної	цільової	діяльності	господарюван-
ня	 та	підприємництва	шляхом	вирішення	поставлених	 завдань	для	
досягнення	визначеної	мети.

Вперше	поняття	“організаційна	форма	управління”	було	викорис-
тане,	як	стверджує	І.	Ансофф,	у	США	в	1820–1830	рр.	для	позначення	
організаційної	 форми	 комерційної	 компанії,	 які	 наприкінці	 ХІХ	 ст.	
вважалися	основним	інструментом	економічно-соціального	прогресу.

3.2. Сутність та етапи  
 організаційного проектування

Організаційне	 проектування	 підприємства	 в	 менеджменті	—	 це	
процес	 вибору	 організаційної	 структури	 управління,	 яка	 найкраще	
відповідає	цілям	і	завданням	організації,	а	також	внутрішнім	та	зов-
нішнім	факторам,	що	на	неї	впливають.	Рішення	про	вибір	структури	
організації	в	цілому	приймається	керівництвом	вищої	ланки.	

Виробнича	 структура	 і	 структура	управління	—	два	 організацій-
них	комплекси,	що	є	частинами	одного	органу,	які	утворюють	загаль-
ну	організаційну	структуру	підприємства.
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Оптимальна	 організаційна	 структура	 підприємства	 дає	 змогу	
мінімізувати	 витрати	 і	 використовувати	 всі	можливості	 навколиш-
нього	середовища.	В	умовах	складного	і	динамічного	середовища	під-
приємство	відчуває	вплив	багатьох	і	далеко	не	завжди	передбачених	
чинників.	При	цьому	йому	необхідно	вирішувати	багато	різноманіт-
них	завдань.	Велика	кількість	чинників	 і	розв’язуваних	завдань	по-
роджує	різноманітні	форми	організаційних	структур.

Вдало	 обрана	 форма	 організаційної	 структури	 підприємства	
відповідає	корпоративній	культурі	та	стратегії,	 використовуваним	
технологіям	і	кваліфікації	працівників,	потребам	ринку	і	специфіці	
виробленої	продукції.	Тому	структуру	підприємства	не	можна	ство-
рювати	довільно,	а	слід	враховувати	багато	зовнішніх	і	внутрішніх	
чинників.

Структура	відображає	будову	та	внутрішню	форму	системи.	На-
явність	 структури	—	 невід’ємний	 атрибут	 всіх	 реально	 існуючих	
систем,	 бо	 саме	вона	надає	 їм	цілісності.	Структура	 сприяє	 збере-
женню	стійкого	стану	системи	 і	є	показником	організованості	цієї	
системи.

Організаційна	структура	будь-якої	системи	пов’язана	з	досягнен-
ням	 її	 глобальної	 мети	 і	 є	 конструкцією	 організації,	 на	 основі	 якої	
здійснюється	 управління	фірмою.	Ця	 конструкція	 охоплює	 два	 ас-
пекти:	
	 ·	 канали	 влади	 та	 комунікації	 між	 різними	 адміністративними	

службами	та	працівниками;
	 ·	 інформацію,	яка	передається	цими	каналами.

Організаційна	 структура	 управління	 визначається	 також	 як	 си-
стема	 взаємозв’язків	 та	 підпорядкованість	 організаційних	 одиниць	
(підрозділів)	апарату	управління,	які	виконують	різні	функції	управ-
ління	організацією	(підприємством).

Згідно	з	цим	визначенням	основними	елементами	організаційної	
структури	управління	є:
	 ·	 склад	і	структура	функцій	управління;
	 ·	 кількість	працівників	для	реалізації	кожної	управлінської	функ-

ції;
	 ·	 професійно-кваліфікаційний	 склад	 працівників	 апарату	 управ-

ління;
	 ·	 склад	самостійних	структурних	підрозділів;
	 ·	 кількість	рівнів	управління	та	розподіл	працівників	між	ними;
	 ·	 інформаційні	зв’язки.	
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Вибір	організаційної	структури,	яка	найкращим	чином	відповідає	
внутрішнім	і	зовнішнім	чинникам,	що	визначають	діяльність	підпри-
ємства,	є	найважливішим	завданням	менеджерів.

організаційна структура повинна відповідати таким вимогам, як:
	 ·	 адаптивність	 (здатність	 пристосовуватися	 до	 змін,	 що	 відбува-

ються	у	зовнішньому	середовищі);	
	 ·	 гнучкість,	 динамізм	 (здатність	 чітко	 реагувати	 на	 зміну	 попиту,	

вдосконалення	технології	виробництва,	появу	інновацій	тощо);
	 ·	 адекватність	(постійна	відповідність	організаційної	структури	па-

раметрам	керованої	системи);
	 ·	 спеціалізація	(функціональна	замкненість	структурних	підрозді-

лів,	обмеження	та	конкретизація	сфери	діяльності	кожної	керую-
чої	ланки);

	 ·	 оптимальність	(налагодження	раціональних	зв’язків	між	рівнями	
та	ланками);

	 ·	 оперативність	(недопущення	незворотніх	змін	у	керованій	системі	
при	прийнятті	рішень);

	 ·	 надійність	(гарантованість	достовірності	передання	інформації);
	 ·	 економічність	(відповідність	витрат	на	утримання	органів	управ-

ління	можливостям	організації);
	 ·	 простота	(легкість	розуміння	 і	пристосування	до	даної	організа-

ційної	форми	управління	та	участі	персоналу	в	реалізації	мети	ор-
ганізації).	
Оскільки	ціль	організаційної	 структури	полягає	в	 тому,	щоб	 за-

безпечити	досягнення	поставлених	перед	організацією	завдань,	про-
ектування	організаційної	форми	управління	повинно	базуватися	на	
стратегічних	 планах	 організації.	 Деякі	 автори	 вважають,	 що	 вибір	
загальної	структури	організації	—	це	рішення,	що	належать	до	страте-
гічного	планування,	оскільки	визначає	те,	як	організація	спрямовува-
тиме	зусилля	на	досягнення	своїх	основних	цілей.	Проте	організація	
діяльності	підприємства	—	це	інша	функція,	що	ґрунтується	на	стра-
тегії	організації,	але	не	є	самою	стратегією.

Таким	чином	під	організаційною структурою управління підпри-
ємства розуміють:
	 ·	 сукупність	відділів	і	служб,	що	займаються	побудовою	і	коорди-

нуванням	 функціонування	 системи	 управління,	 розробленням	 і	
реалізацією	управлінських	рішень;

	 ·	 взаємозв’язки	 між	 підрозділами	 підприємства	 і	 його	 працівни-
ками;
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	 ·	 спосіб	і	форми	об’єднання	людей	для	досягнення	спільних	вироб-
ничих	і	соціальних	цілей;

	 ·	 систему	розподілу	функціональних	обов’язків,	прав	і	відповідаль-
ності,	 порядку	 і	 форм	 взаємодії	 між	 органами	 управління	 й	
управлінським	персоналом.
організаційна структура підприємства є важливим інструмен-

том управління, оскільки:
	 ·	 забезпечує	поєднання	його	складових,	стійке	існування	і	стабільне	

функціонування	підприємства;
	 ·	 відображає	просторово-часове	розміщення	частин	підприємства:	

відділів,	секторів,	рівнів	управління,	лінійних	підрозділів;
	 ·	 фіксується	у	графічних	схемах,	штатних	розкладах	персоналу,	по-

ложеннях	 про	 підрозділи	 підприємства,	 посадових	 інструкціях	
окремих	виконавців;

	 ·	 за	 допомогою	 відповідної	 структури	 здійснюється	 перехід	 від	
стратегічних	планів	до	координованих	дій	співробітників	щодо	їх	
виконання;

	 ·	 дає	 змогу	 працівникам	 усвідомити	 своє	 місце	 на	 підприємстві,	
завдяки	 чому	 вони	 спільно	 працюють	 над	 досягненням	 цілей	
компанії.

3.3. Методологічні принципи проектування  
 організаційної структури управління

Розглянемо	концептуальні	підходи	до	проектування	організацій-
них	форм	управління.	Науково	обґрунтоване	формування	організа-
ційних	структур	управління	є	актуальним	завданням	сучасного	етапу	
адаптації	суб’єктів	господарювання	до	ринкової	економіки.	В	умовах	
формування	 економічних	 методів	 управління	 необхідно	 широко	
використовувати	 принципи	 і	 методи	 проектування	 організаційних	
форм	управління	(ОФУ)	на	основі	системного	підходу.

Без	 наукового	 обґрунтування	 розвитку	 методів	 проектування	
організаційних	 структур	 управління	 неможливі	 подальше	 удоско-
налення	 управління	 і	 підвищення	 ефективності	 виробництва,	 тому	
що:

по-перше,	в	сучасних	умовах	не	можна	оперувати	старими	органі-
заційними	формами	управління,	які	не	відповідають	вимогам	ринко-
вих	відносин	 і	 створюють	загрозу	деформації	самих	завдань	управ-
ління;



�0

по-друге,	у	сферу	господарського	управління	не	доцільно	перено-
сити	 закономірності	 управління	 технічними	 системами.	Комплекс-
ний	підхід	до	вдосконалення	організаційного	механізму	раніше	було	
замінено	на	діяльність	з	впровадження	 і	використання	автоматизо-
ваних	 систем	 управління	 (АСУ)	—	 роботу	 виняткової	 важливості,	
але	 таку,	що	має	локальне	 значення	 в	 розвитку	 управління	на	 всіх	
рівнях;

по-третє,	створення	організаційних	структур	управління	має	спи-
ратися	не	тільки	на	досвід,	аналогію,	звичні	схеми	й	інтуїцію,	а	насам-
перед	на	наукові	методи	організаційного	проектування.

При	розроблені	принципів	і	методики	проектування	організацій-
них	форм	управління	важливо	відійти	від	уявлення	про	них	як	про	
традиційний	набір	органів,	що	відповідають	кожній	спеціалізованій	
функції	 управління.	 Організаційні	 форми	 управління	 	—	 поняття	
різнобічне.	Воно	охоплює	систему	цілей	та	їх	розподіл	між	різними	
ланками,	 оскільки	 механізм	 управління	 повинен	 бути	 орієнтова-
ним	на	досягнення	цілей.	Сюди	ж	належить	низка	функціональних	
підрозділів,	які	перебувають	у	певних	взаємовідносинах,	розподіл	за-
вдань	і	функцій	між	усіма	ланками,	розподіл	відповідальності,	повно-
важень	і	прав	усередині	організації,	який	відображає	співвідношення	
централізації	та	децентралізації.	Важливими	елементами	структури	
управління	є	комунікації,	потоки	інформації	та	документообіг	в	ор-
ганізації.	ОФУ	—	це	поведінська	система,	це	люди	та	їх	угруповання,	
які	постійно	вступають	у	певні	взаємовідносини	для	вирішення	за-
гальних	завдань.	

Така	 різнобічність	 організаційного	 механізму	 несумісна	 з	 ви-
користанням	 будь-яких	 однозначних	 методів	—	 формальних	 або	
неформальних.	Саме	тому	необхідно	виходити	з	поєднання	науко-
вих	 методів	 і	 принципів	 формування	 ОФУ	 (системного	 підходу,	
програмно-цільового	 управління,	 організаційного	моделювання)	 зі	
значною	експертно-аналітичною	роботою,	вивченням	вітчизняного	
і	закордонного	досвіду,	тісною	взаємодією	проектувальників	ОФУ	
і	тих,	хто	буде	практично	впроваджувати	та	використовувати	орга-
нізаційний	 механізм,	 що	 проектується.	 В	 основу	 всієї	 методології	
проектування	 структур	 має	 бути	 покладено	 чітке	 формулювання	
цілей	 організації.	 Спершу	—	 цілі,	 а	 потім	—	 механізм	 їх	 досягнен-
ня.	При	цьому	організація	розглядається	як	багатоцільова	система,	
оскільки	орієнтація	на	одну	ціль	не	відображає	її	різнобічної	ролі	в	
розвитку	економіки.
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Особливе	значення	має	характер	впливу	зовнішнього	середовища	
на	побудову	ОФУ	і	всю	систему	зв’язків	елементів	ОФУ	із	зовнішні-
ми	факторами	(рис.	3.1).

1-й	етап		 Виявлення	й	опис	елементів	зовнішнього	середовища		
(вхід,	вихід,	технології,	знання)

2-й	етап	 Виявлення	основних	взаємозв’язків	між	елементами			
зовнішнього	середовища,	у	тому	числі	елементами	прямого	
впливу

3-й	етап	 Визначення	ступеня	різноманітності	елементів	зовнішнього	
середовища	(зміни,	визначеність,	зворотний	зв’язок)

4-й	етап	 Проектування	кожного	елемента	організаційної	структури		
з	урахуванням	зовнішнього	середовища,	у	якому	певний	
елемент	функціонуватиме

5-й	етап	 Формування	механізму	управління	з	урахуванням		
специфіки	елементів	організаційної	структури	та	її		
зовнішнього	середовища

Рис. 3.1. Алгоритм дослідження впливу зовнішнього середовища  
на проектування організації

Системність	 підходу	 до	 формування	 ОФУ	 виявляється	 в	 тому	
щоб:	а)	не	випускати	з	поля	зору	жодного	з	управлінських	завдань,	
без	розв’язування	яких	реалізація	цілей	виявиться	неповною;	б)	ви-
явити	і	взаємопов’язати	стосовно	цих	завдань	усю	систему	функцій,	
прав	 і	 відповідальності	 по	 вертикалі	 управління	—	 від	 генерально-
го	директора	управління	до	майстра	ділянки;	в)	дослідити	й	органі-
заційно	оформити	всі	 зв’язки	 і	 відносини	по	 горизонталі	управлін-
ня	для	забезпечення	координації	діяльності	різних	ланок	і	органів	у	
зв’язку	з	виконанням	загальних	поточних	завдань	і	реалізацією	перс-
пективних	 міжфункціональних	 програм;	 г)	 забезпечити	 органічне	
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поєднання	вертикалі	й	 горизонталі	 управління,	маючи	на	 увазі	 по-
шук	оптимального	для	певних	умов	співвідношення	централізації	та	
децентралізації	в	управлінні.

Проектування	 сучасних	організаційних	форм	управління	потре-
бує	науково	розробленої	поетапної	процедури	проектування	ОФУ,	
детального	аналізу	і	визначення	системи	цілей,	економічно	обґрунто-
ваного	створення	організаційних	підрозділів	і	форм	їх	координації.

основні методологічні принципи проектування організаційних 
форм управління. Дослідження	 показали,	 що	 методи	 побудови	
ОФУ,	які	 застосовувалися	до	останнього	часу,	характеризувалися	
занадто	 нормативним	 характером,	 недостатньою	 різноманітністю,	
гіпертрофованим	 використанням	 типових	 рішень,	 що	 призводило	
до	 механічного	 перенесення	 організаційних	 форм,	 які	 застосову-
валися	раніше,	в	нові	умови.	Нерідко	апарат	управління	на	різних	
рівнях	повторював	 схеми,	набори	функцій	 і	 склад	підрозділів,	 які	
відрізнялися	 тільки	 чисельністю.	 З	 наукової	 точки	 зору	 занадто	
вузьке	трактування	мали	самі	похідні	фактори	формування	струк-
тур:	 чисельність	персоналу	 замість	цілей	організації;	 сталий	набір	
органів	замість	зміни	їх	складу	та	комбінації	в	різних	умовах;	зосе-
редження	на	виконанні	незмінних	функцій	окремо	від	завдань,	які	
змінюються;	застарілі	схеми	та	штати	як	усереднені	показники	ор-
ганізацій	без	аналізу	їх	недоліків.

Одним	із	головних	недоліків	методик,	що	застосовувалися,	були	
їх	 функціональне	 орієнтування,	 суворе	 регламентування	 процесів	
управління,	 а	не	 їх	результатів.	Проте	в	умовах	ринкових	відносин	
склад	 і	 зміст	функцій	управління	втрачають	стабільність,	 тому	цілі	
і	 взаємозв’язки	 різних	 ланок	 системи	 управління	 часто	 набувають	
більш	 важливого	 значення,	 ніж	 жорстка	 ідентифікація	 їх	 функ-
ціональної	 спеціалізації.	 Це	 особливо	 чітко	 виявляється	 при	 вирі-
шенні	 проблем,	 пов’язаних	 зі	 створенням	 корпорацій,	 акціонерних	
товариств,	 фінансово-промислових	 груп	 із	 більш	 тісним	 підпоряд-
куванням	виробничій	діяльності,	виконанню	замовлень	 і	договорів,	
запитам	споживачів,	 із	 забезпеченням	зв’язку	науки	 і	виробництва,	
з	комплексним	вирішенням	проблем	якості	продукції	 тощо.	Навіть	
найбільш	 обґрунтовані	функціональні	 характеристики	 і	 нормативи	
чисельності	апарату	управління	виробничих	організацій	не	надають	
конструктивних	рекомендацій	для	вирішення	проблем	формування	
територіально-виробничих	комплексів,	організації	виконання	цільо-
вих	програм	тощо.



Системний	 підхід	 надає	 важливого	 значення	 науково	 обґрунто-
ваному	визначенню	функцій	управління	і	нормативів	чисельності	як	
частини	 загального	процесу	формування	організаційно-управлінсь-
кої	структури,	орієнтує	дослідників	та	розробників	на	більш	загальні	
принципи	проектування	організацій.	Передусім	він	передбачає	похід-
не	визначення	системи	цілей	організації,	які	зумовлюють	структуру	
завдань	і	зміст	функцій	апарату	управління.

Розмаїття	 цілей	 на	 вищому,	 середньому	 і	 нижчому	 рівнях	 орга-
нізації	 зазвичай	 не	 може	 бути	 зведено	 до	 одного	 вимірювача.	 Ос-
новне	призначення	більшості	 суб’єктів	підприємницької	 діяльності	
з	 погляду	 суспільного	 значення	 визначається	 цілями	 задоволення	
ринкової	 потреби	 у	 виробленій	 продукції	 та	 наданих	 послугах.	 У	
будь-якому	разі	кожна	ціль	відображає	одну	з	об’єктивно	необхідних	
сторін	функціонування	і	розвитку	організаційної	системи.	Водночас	
відповідність	між	 системою	цілей	 і	 організаційною	структурою	уп-
равління	не	може	бути	однозначною.	

На	 рис.	 3.2	 показано	 загальну	 послідовність	 переходу	 від	 цілей	
організації	до	її	структури.

Рис. 3.2. Алгоритм переходу від цілей підприємства  
до організаційної структури управління

Цілі	підприємства

Стратегічна	концепція

Прийнята	стратегія

Досягнення	успіху	організацією:
·	можливості;
·	загрози;
·	сильні	сторонни;
·	слабкості;
·	бізнес-планування.

	
Організаційна	модель	

Організаційна	структура		
управління

Стиль		
управління

Організаційна	
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Стосовно	реалізації	системних	принципів	формування	внутрішнь-
ої	структури	апарату	управління	слід	враховувати,	що	ОФУ	є	склад-
ною	характеристикою	системи	управління.	У	єдиній	системі	мають	
розглядатися	 і	 різні	 методи	 формування	 організаційних	 структур	
управління,	багато	з	яких	з’явилися	лише	впродовж	останніх	років.	
Ці	 методи	 мають	 різну	 природу,	 кожен	 з	 них	 окремо	 не	 дає	 змоги	
вирішити	всі	практично	важливі	проблеми	побудови	організаційної	
структури	апарату	управління	і	має	застосовуватися,	органічно	поєд-
нуючись	з	рештою	методів.

Ефективність	 побудови	 ОФУ	 не	 може	 бути	 оцінена	 одним	 по-
казником.	З	одного	боку,	слід	враховувати,	наскільки	організаційна	
структура	 управління	 забезпечує	 досягнення	 запланованих	 резуль-
татів,	 що	 відповідають	 поставленим	 цілям,	 а	 з	 іншого	—	 наскільки	
внутрішня	 побудова	 організаційної	 структури	 і	 процеси	 функціо-
нування	 адекватні	 об’єктивним	вимогам	до	 їх	 змісту,	 організації	 та	
властивостям.

Кінцевим	критерієм	ефективності	при	порівнянні	різних	варіан-
тів	організаційної	структури	є	найбільш	повне	і	стабільне	досягнен-
ня	цілей,	поставлених	у	галузі	виробництва,	економіки,	технічного	
прогресу	 й	 соціального	 розвитку.	 Проте	 довести	 цей	 критерій	 до	
простих	показників,	які	застосовуються	практично,	пов’язати	кож-
не	конкретне	організаційне	рішення	з	його	кінцевими	результатами,	
як	правило,	складно.	Тому	доцільно	використовувати	набір	норма-
тивних	 характеристик	 апарату	 управління:	 його	 продуктивність	
при	переробленні	інформації,	оперативність	управлінських	рішень,	
надійність	апарату	управління,	яка	виявляється	в	якості	виконан-
ня	рішень	у	межах	встановлених	термінів	і	ресурсів,	адаптивність	і	
гнучкість,	що	характеризуються	здатністю	до	своєчасного	виявлен-
ня	 організаційних	 проблем.	 Особливо	 значущою	 є	 економічність	
апарату	управління.	Проте	не	слід	при	цьому	зводити	економічний	
критерій	до	скорочення	кількості	персоналу.	Необхідно	формулю-
вати	його	як	критерій	економічної	ефективності,	відповідно	до	яко-
го	має	бути	забезпечена	максимізація	результатів	стосовно	витрат	
на	управління.	Чисельність	апарату	управління,	скорочення	якої	за-
лишається	одним	із	важливих	параметрів	підвищення	економічної	
ефективності,	 має	 бути	 об’єктивно	 обґрунтованою	 для	 повнішого	
забезпечення	вирішення	завдань,	що	випливають	із	цілей	організа-
ційної	системи.	
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3.4. Методи проектування  
 організаційних форм управління

Структура	 управління	 виробничо-господарською	 організацією	
як	об’єкт	проектування	—	складна	система.	Вона	поєднує	в	собі	тех-
нологічні,	 економічні,	 інформаційні,	 адміністративно-організаційні	
взаємовідносини,	 соціально-психологічні	 характеристики	 і	 зв’язки.	
Останні	визначаються	рівнем	кваліфікації	та	здібностей	працівників,	
їх	ставленням	до	праці,	стилем	управління.

Специфіка	проблеми	проектування	ОФУ	полягає	в	тому,	що	вона	
не	 може	 бути	 адекватно	 представлена	 у	 вигляді	 завдань	 формаль-
ного	вибору	найкращого	варіанта	організаційної	структури	за	чітко	
сформульованим,	однозначним,	математично	вираженим	критерієм	
оптимальності.	 Це	 кількісно-якісна,	 багатокритеріальна	 проблема,	
що	вирішується	на	основі	поєднання	наукових	формалізованих	ме-
тодів	 аналізу,	 оцінювання,	 моделювання	 організаційних	 систем	 із	
суб’єктивною	діяльністю	топ-менеджерів,	фахівців	і	експертів	із	ви-
бору	й	оцінювання	найкращих	варіантів	ОФУ.

Процес	 організаційного	 проектування	 полягає	 у	 послідовності	
наближення	до	моделі	раціональної	структури	управління,	в	якому	
методи	проектування	вирізняють	допоміжну	роль	при	розгляді,	оці-
нюванні	та	прийнятті	до	практичної	реалізації	найбільш	ефективних	
варіантів	управлінських	рішень.

Сутність методів оФУ.	Проектування	ОФУ	здійснюється	на	ос-
нові	таких	взаємодоповнюваних	методів:	
	 ·	 аналогій;
	 ·	 експертно-аналітичного;
	 ·	 структуризації	цілей;
	 ·	 організаційного	моделювання.	

Метод  аналогій  полягає	 в	 застосуванні	 організаційних	 форм	 і	
механізмів	управління,	що	виправдали	себе	в	організаціях	 із	харак-
теристиками,	аналогічними	до	характеристик	організації,	яка	проек-
тується,	за	цілями,	типом	технологій,	специфікою	зовнішнього	ото-
чення,	 обсягом	 тощо.	До	методу	 аналогій	 належить	 відпрацювання	
типових	 структур	 управління	 виробничо-господарськими	 організа-
ціями,	визначення	меж	і	умов	їх	застосування.	Використання	методу	
аналогій	базується	на	двох	взаємодоповнюваних	підходах.	Перший	із	
них	полягає	у	виявленні	для	кожного	типу	виробничо-господарських	
організацій	 значень	 і	 тенденцій	 зміни	 основних	 організаційних	 ха-
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рактеристик	 і	 відповідних	 їм	організаційних	форм	 і	методів	 управ-
ління,	ефективність	яких	практично	доведена	або	науково	обґрунто-
вана.	Другий	підхід	—	це	типізація	найбільш	загальних	принципових	
рішень	щодо	характеру	і	взаємозв’язків	елементів	апарату	управлін-
ня	й	окремих	посад	у	певних	умовах	функціонування	організацій,	а	
також	розроблення	окремих	нормативних	характеристик	апарату	уп-
равління	для	організацій.

Експертно-аналітичний  метод  полягає	 в	 обстеженні	 й	 аналі-
тичному	вивченні	організації	кваліфікованими	фахівцями	із	залучен-
ням	її	керівників	та	решти	працівників	для	виявлення	специфічних	
особливостей,	проблем,	“вузьких	місць”	у	роботі,	а	також	для	розроб-
лення	раціональних	рекомендацій	із	формування	апарату	управління	
або	його	перебудови,	виходячи	з	кількісних	оцінок	ефективності	орг-
структури,	раціональних	принципів	управління,	висновків	експертів,	
а	також	узагальнення	і	впровадження	прогресивних	тенденцій	у	га-
лузі	організації	управління.	Цей	метод,	який	є	найгнучкішим	 і	уні-
версальним,	застосовується,	тісно	поєднуючись	із	методом	аналогій	
і	структуризації	цілей,	і	має	різноманітні	форми	реалізації.	Насампе-
ред	до	них	належить	діагностичний	аналіз	особливостей	організації	
та	проблем	у	системі	управління	нею	або	в	організаціях,	аналогічних	
до	 тієї,	 що	 створюється,	 з	 метою	 вирішення	 виявлених	 проблем	 у	
структурі	 управління,	 яка	 проектується.	Сюди	ж	 належить	 і	 здійс-
нення	експертних	опитувань	керівників	 і	членів	організації	для	ви-
явлення	окремих	характеристик	побудови	і	функціонування	апарату	
управління,	 оброблення	 одержаних	 експертних	 оцінок	 статистико-
математичними	 методами	 (рангової	 кореляції,	 факторного	 аналізу,	
оброблення	списків	тощо).

До	експертних	методів	слід	віднести	також	розроблення	і	засто-
сування	наукових	принципів	формування	організаційних	структур	
управління.	Під	ними	розуміють	виведені	з	передового	досвіду	уп-
равління	 і	наукових	узагальнень	основні	правила,	 виконання	яких	
спрямовує	 діяльність	 фахівців	 при	 розробленні	 рекомендацій	 із	
раціонального	проектування	й	удосконалення	організаційних	форм	
управління.	Принципами	формування	організаційних	форм	управ-
ління	є	єдиноначальність	або	колективне	керування,	спеціалізація,	
поєднання	 функціонального	 і	 програмно-цільового	 управління	
тощо.

Особливе	 місце	 серед	 експертних	 методів	 посідає	 розроблення	
графічних	або	табличних	описів	організаційних	структур	чи	процесів	
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управління.	 До	 таких	 описів	 належать,	 зокрема,	 маршрутна	 техно-
логія	виконання	управлінських	функцій	або	 їх	етапів,	 заснована	на	
принципах	наукової	організації	праці,	а	також	прогресивні	методи	й	
технічні	 засоби	 виконання	 управлінських	 робіт,	 які	 регламентують	
порядок	їх	виконання.

Метод  структуризації  цілей  передбачає	 визначення	 системи	
цілей	організації,	 їх	кількісне	та	якісне	формулювання,	а	також	по-
дальший	 аналіз	 організаційних	 структур	 щодо	 їх	 відповідності	 си-
стемі	цілей,	і	містить	такі	етапи:

а)	розроблення	системи	(“дерева”)	цілей,	яка	є	структурною	осно-
вою,	що	пов’язує	всі	види	організаційної	діяльності,	виходячи	з	кін-
цевих	результатів,	незалежно	від	розподілу	цих	видів	діяльності	 за	
організаційними	підрозділами	і	програмно-цільовими	підсистемами	
в	організації;

б)	експертний	аналіз	варіантів	організаційної	структури	з	точки	
зору	 організаційної	 забезпеченості	 досягнення	 кожної	 із	 цілей,	 до-
держання	 принципу	 однорідності	 цілей,	 що	 ставляться	 перед	 кож-
ним	 із	 підрозділів,	 визначення	 взаємовідносин	 між	 різними	 рівня-
ми	керівництва,	підпорядкованості,	кооперації	підрозділів	на	основі	
взаємозв’язків	їх	цілей	тощо;

в)	складання	карт	прав	і	відповідальності	за	досягнення	цілей	як	
для	окремих	підрозділів,	так	і	за	комплексними	міжфункціональни-
ми	 видами	 діяльності,	 де	 регламентуються	 сфера	 відповідальності	
(продукція,	 ресурси,	 робоча	 сила,	 виробничі	 й	 управлінські	 проце-
си,	 інформація);	конкретні	результати,	за	досягнення	яких	встанов-
люється	 відповідальність;	 права,	 якими	 наділяється	 підрозділ	 для	
досягнення	результатів.

Метод  організаційного  моделювання  —	 розроблення	 форма-
лізованих	 математичних,	 графічних	 й	 інших	 форм	 відображення	
розподілу	повноважень	 і	відповідальності	в	організації,	які	є	базою	
для	 побудови,	 аналізу,	 оцінювання	 різних	 варіантів	 організаційних	
структур	з	урахуванням	взаємозв’язків	між	їх	складовими.	

Науково	визнаними	є	декілька	основних	типів	організаційних	мо-
делей:
	 ·	 математико-кібернетичні моделі ієрархічних	 управлінських	

структур,	що	описують	організаційні	зв’язки	і	відносини	у	вигляді	
систем	математичних	рівнянь	і	нерівностей	або	за	допомогою	ма-
шинних	 імітаційних	мов	 (моделі	 багатоступінчастої	 оптимізації,	
моделі	системної	“індустріальної”	динаміки	тощо);
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	 ·	 графоаналітичні моделі організаційних	 систем,	 які	 являють	 со-
бою	мережеві,	матричні	та	інші	табличні	і	графічні	відображення	
розподілу	функцій,	повноважень,	відповідальності,	організаційних	
зв’язків.	 Ці	 моделі	 дають	 змогу	 аналізувати	 їх	 спрямованість,	
характер,	причини	виникнення,	 оцінювати	різні	 варіанти	 групу-
вання	взаємопов’язаних	видів	діяльності	в	однорідні	підрозділи,	
розглядати	варіанти	розподілу	прав	і	відповідальності	між	різними	
рівнями	керівництва	(“метасхемні”	описи	матеріальних,	інформа-
ційних,	грошових	потоків;	матриці	розподілу	повноважень	і	відпо-
відальності,	 органіграми	 процесів	 рішень;	 таблиці	 коефіцієнтів	
зв’язків	між	функціями	виробництва	й	управління	тощо);

	 ·	 натурні моделі організаційних	 структур	 і	 процесів,	 призначені	
для	 оцінювання	 їх	 функціонування	 у	 реальних	 організаційних	
умовах.	 До	 цих	 моделей	 належать	 організаційні	 експерименти,	
перебудови	 структур	 і	 процесів	 в	 реальних	 організаціях,	що	 за-
здалегідь	 сплановані	 й	 контролюються;	 управлінські	 ігри	—	 дії	
працівників	 (учасників	 гри),	 що	 базуються	 на	 заздалегідь	 вста-
новлених	 правилах	 з	 оцінкою	 їх	 поточних	 і	 довгострокових	 на-
слідків	за	допомогою	ЕОМ;

	 ·	 математико-статистичні моделі залежностей	 між	 похідними	
чинниками	 організаційних	 систем	 і	 характеристиками	 організа-
ційних	структур.	Ці	моделі	побудовані	на	основі	збирання,	аналізу	
й	обробки	емпіричних	даних	про	організації,	які	функціонують	в	
аналогічних	 умовах	 (моделі	 залежності	 чисельності	 інженерно-
технічних	працівників	і	службовців	від	виробничо-технологічних	
характеристик	організації;	 залежності	 показників	 і	 спеціалізації,	
централізації,	стандартизації	управлінських	робіт	від	типу	органі-
заційних	завдань	тощо).
Процес	 проектування	ОФУ	 має	 бути	 заснованим	 на	 сумісному	

використанні	охарактеризованих	вище	методів.	На	стадіях	компози-
ції	та	структуризації	найбільше	значення	мають	метод	структуриза-
ції	цілей,	експертно-аналітичний	метод,	а	також	виявлення	й	аналіз	
організаційних	прототипів.	Більш	формалізовані	методи	мають	бути	
використані	 для	 поглибленого	 опрацювання	 організаційних	 форм	
і	механізмів	 окремих	підсистем	на	 стадії	 регламентації.	Для	проек-
тування	 організаційних	 структур	 нових	 організацій	 ключову	 роль	
відіграють	формально-аналітичні	методи	і	моделі,	для	вдосконален-
ня	наявних	—	діагностичні	обстеження	й	експертне	вивчення	органі-
заційної	системи.
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Вибір	 методу	 вирішення	 певної	 організаційної	 проблеми	 зале-
жить	від	 її	характеру,	 а	 також	можливостей	здійснення	відповідно-
го	 дослідження	 (наявності	 методики,	 необхідної	 інформації,	 квалі-
фікованих	фахівців	і	термінів	розроблення	рекомендацій).	

3.5. Процес формування організаційної  
 структури 

Зміст	процесу	формування	організаційної	структури	є	значною	
мірою	універсальним.	Він	охоплює	формулювання	цілей	і	завдань,	
визначення	 складу	 і	 місця	 підрозділів,	 їх	 ресурсне	 забезпечення	
(зокрема,	 кількість	 працівників),	 розроблення	 регламентних	 про-
цедур,	документів,	положень,	які	закріплюють	і	регулюють	форми,	
методи,	процеси,	що	здійснюються	в	організаційній	системі	управ-
ління.	

Весь	означений	процес	можна	організувати	у	такі	три	етапи:	
1)	формування	загальної	структурної	схеми	апарату	управління;
2)	розроблення	складу	основних	підрозділів	і	зв’язків	між	ними;
3)	регламентація	організаційної	структури.
Перший етап —	 формування	 загальної	 структурної	 схеми	 апа-

рату	 управління	—	 в	 усіх	 випадках	має	 принципове	 значення,	 ос-
кільки	при	цьому	визначаються	головні	характеристики	організації,	
а	 також	напрями,	 за	якими	повинно	бути	здійснено	більш	деталь-
не	 проектування	 організаційної	 структури	 й	 решти	 інших	 важли-
вих	 аспектів	 системи	 (внутришньоорганізаційного	 економічного	
механізму,	 способів	 перероблення	 інформації,	 кадрового	 забезпе-
чення).

Принциповими	 характеристиками	 організаційної	 структури,	 які	
визначаються	на	цьому	етапі,	є:
	 ·	 цілі	виробничо-господарської	системи	 і	проблеми,	які	необхідно	

вирішувати;	
	 ·	 загальна	специфікація	функціональних	і	програмно-цільових	під-

систем,	які	забезпечують	їх	досягнення;	
	 ·	 кількість	рівнів	у	системі	управління,	
	 ·	 ступінь	 централізації	 та	 децентралізації	 повноважень	 і	 відпові-

дальності	на	різних	рівнях;	
	 ·	 основні	 форми	 взаємовідносин	 організації	 з	 навколишнім	 сере-

довищем;	
	 ·	 вимоги	до	економічного	механізму;	
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	 ·	 форми	оброблення	інформації,	кадрове	забезпечення	організацій-
ної	системи.
Другий етап процесу проектування організаційної структури уп-

равління характеризується	 розробленням	 складу	 основних	 підроз-
ділів	 і	зв’язків	між	ними.	На	цьому	етапі	передбачається	реалізація	
організаційних	рішень	не	тільки	загалом	за	великими	лінійно-функ-
ціональними	і	програмно-цільовими	блоками,	а	й	стосовно	самостій-
них	(базових)	підрозділів	апарату	управління,	розподілу	конкретних	
завдань	 між	 ними	 і	 побудови	 внутрішньоорганізаційних	 зв’язків.	
Під	 базовими	 підрозділами	 розуміють	 самостійні	 структурні	 оди-
ниці,	що	організаційно	розподіляються	на	лінійно-функціональні	та	
програмно-цільові	підсистеми.	Базові	підрозділи	можуть	мати	свою	
внутрішню	структуру.

Третій етап —	регламентація	організаційної	структури	—	перед-
бачає	розроблення	кількісних	характеристик	апарату	управління	та	
процедур	управлінської	діяльності.	Ця	регламентація	охоплює:	
	 ·	 визначення	 складу	 внутрішніх	 елементів	 базових	 підрозділів,	

проектної	чисельності	підрозділів,	трудомісткості	основних	видів	
робіт	і	фахового	та	кваліфікаційного	складу	виконавців;	

	 ·	 розподіл	 завдань	 і	 робіт	 між	 конкретними	 виконавцями,	 вста-
новлення	відповідальності	за	їх	виконання;	

	 ·	 розроблення	 процедур	 виконання	 управлінських	 робіт	 у	 під-
розділах,	 зокрема	 на	 основі	 автоматизованої	 обробки	 інфор-
мації;	

	 ·	 розроблення	 порядку	 взаємодії	 підрозділів	 під	 час	 виконання	
комплексу	взаємопов’язаних	робіт;	

	 ·	 розрахунки	витрат	на	управління	і	показників	ефективності	апа-
рату	управління	організаційної	структури,	яка	проектується.
Для	 випадків,	 коли	 необхідна	 деталізована	 регламентація	 від-

повідальності	 за	 окремими	 етапами	 розроблення	 й	 ухвалення	 рі-
шень	під	час	виконання	особливо	складних	завдань,	які	потребують	
взаємодії	 багатьох	 ланок	 і	 рівнів	 управління,	 розробляються	 орга-
ніграми.

органіграма —	графічна	інтерпретація	процесу	виконання	управ-
лінських	функцій,	його	 етапів	 і	 робіт,	що	його	 складають,	 яка	опи-
сує	 розподіл	 організаційних	 процедур	 розроблення	 й	 прийняття	
рішень	між	підрозділами,	їх	внутрішніми	структурними	органами	й	
окремими	працівниками.	Суміщення	організаційного	алгоритму	ме-



�1

ханізму	управління	з	алгоритмом	технологічної	обробки	інформації,	
яке	здійснюється	шляхом	побудови	органіграми,	дає	змогу	пов’язати	
процес	 раціоналізації	 технологічних	 маршрутів	 та	 інформаційних	
потоків	 з	 упорядкуванням	 взаємозв’язків	 між	 структурними	 еле-
ментами	 систем	 управління,	 що	 виникають	 за	 організації	 узгодже-
ного	 виконання	 завдань	 і	 функцій.	 Органіграми	 не	 відображають	
інформаційного	змісту	робіт,	що	виконуються,	вони	фіксують	лише	
організацію	 управлінського	 процесу	 у	 вигляді	 розподілу	 повнова-
жень	 і	відповідальності	за	забезпечення,	розроблення	та	прийняття	
управлінських	рішень.

Як	показав	досвід,	при	формуванні	структур	програмно-цільового	
управління	разом	з	органіграмами	або	замість	них	доцільно	розроб-
ляти	карти (матриці)	розподілу	прав	і	відповідальності	між	органа-
ми	лінійно-функціональної	і	програмно-цільової	структур.	У	цих	до-
кументах	більш	детально	та	наочно,	ніж	в	органіграмах,	фіксуються	
конкретні	права	прийняття	рішень,	розподілена	відповідальність	де-
кількох	органів	за	різні	аспекти	одного	результату,	роль	колегіальних	
і	консультативних	органів	прийняття	рішень.

Документи,	розроблені	на	всіх	етапах	проектування,	разом	із	по-
яснювальною	запискою	складають	проект	організаційної	структури	
управління.	

3.6. Документальне оформлення  
 проекту створення організаційної  
 форми управління
Процес	 проектування	 організаційних	 форм	 управління	 (ОФУ)	

складається	з	таких	етапів:	передпроектної	підготовки,	проектування	
ОФУ,	впровадження	проекту	ОФУ.

На	 стадії	 передпроектної	 підготовки	 проводиться	 дослідження	
стану	управління	та	виробництва	існуючої	ОФУ	(рис.	3.3).

На	 цій	 стадії	 аналізуються	 показники	 виробничо-господарської	
діяльності	ОФУ,	структура	управління,	наявність	кадрового	потен-
ціалу,	стан	основних	виробничих	фондів,	технічні	засоби	управлін-
ня,	наявність	резервів.	Результатом	аналізу	є	підготовка	аналітичної	
записки	 “Характеристика	 існуючої	 організаційної	форми	 управлін-
ня”,	де	треба	навести	результати	аналізу,	виявлені	недоліки,	наявні	
резерви,	 можливості	 подальшого	 розвитку	 виробництва,	 укрупнені	
розрахунки	очікуваних	техніко-економічних	результатів	підприємс-
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Системний	аналіз	стану	управління	та	виробництва

Прийняття	рішення	про	розробку	проекту	створення	ОФУ

Розробка	та	затвердження	завдання	на	проектування	ОФУ

Розробка	загального	проекту	ОФУ

Розробка	підсистем	управління

Розрахунок	очікуваного	економічного	ефекту

Експертиза	та	затвердження	загального	проекту	ОФУ

Розробка	робочої	документації	підсистем	згідно		
із	загальним	проектом	ОФУ

Затвердження	робочої	документації

Визначення	джерел	фінансування	створення	ОФУ

Матеріально-технічна	підготовка	впровадження	проекту

Соціально-психологічна	підготовка	персоналу

Професійна	підготовка	персоналу

Визначення	фактичного	економічного	ефекту	після		
впровадження	проекту

Передпроектна		
підготовка

Впровадження	
проекту

Проектування

 

 

 

тва	при	проектуванні	(трансформації)	ОФУ.	На	підставі	аналітичної	
записки	приймається	 рішення	щодо	 трансформації	 (проектування)	
ОФУ.

Рис. 3.3. Послідовність проектування організаційної  
форми управління



��

Наступний	 крок	 —	 розробка	 завдання	 на	 проектування	 ОФУ,	
яке	має	містити	 вимоги	 до	 системи	 управління,	 порядок	 розробки,	
вихідну	 інформацію,	 необхідну	 для	 проектування	 ОФУ,	 порядок	
експертизи	проекту	та	його	затвердження.	Перелік	документації	на-
ведено	в	табл.	3.1.	

Таблиця 3.1 
Перелік документів  

для передпроектної підготовки створення (трансформації)  
організаційної форми управління

тип документа розробник

Наказ	про	проведення	передпроектної	
підготовки	створення	(трансформації)	
ОФУ

Керівник	організації		
(підприємства)	—	замовник

Методика	аналізу	стану	управління	
та	виробничої	діяльності	існуючого	
підприємства

Проектувальник

План-проект	проведення	аналізу Проектувальник	за	погодженням		
керівника-замовника

Аналітична	записка	за	результатами		
дослідження

Проектувальник

Завдання	на	проектування		
(трансформацію)	ОФУ

Підготовка	завдання	проектувальником,	
затвердження	замовником

завдання на проектування оФУ є	 первинним	 документом	 для	
розробки	 загального	 проекту	ОФУ.	До	 складу	 завдання	 на	 органі-
зацію	проектування	(ЗОП)	рекомендується	включати	обґрунтуван-
ня	для	проектування	ОФУ,	ціль	розробки	проекту	ОФУ,	вимоги	до	
майбутньої	 організаційної	 системи,	 вимоги	 до	 системи	 управління,	
попередні	техніко-економічні	розрахунки	функціонування	системи,	
що	проектується.	Перелік	інформаційних	документів	для	складання	
завдання	наведено	в	табл.	3.2.

організаційний загальний проект оФУ розробляється	на	підставі	
затвердженого	завдання	на	проектування.	До	складу	організаційного	
загального	 проекту	 (ОЗП)	 входить	 розробка	 підсистем	 управління	
(функціональної,	лінійної,	цільових	тощо),	схема	проектуємої	вироб-
ничої	структури,	схема	апарату	управління,	пояснювальна	записка	до	
проекту,	попередні	розрахунки	очікуваного	економічного	результату.	
Перелік	 документів	 організаційного	 загального	проекту	наведено	 в	
табл.	3.3.	
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Таблиця 3.2
Перелік інформаційних джерел  

для підготовки завдань на проектування організаційної  
форми управління

Перелік інформативних документів Джерела інформаційного 
забезпечення

Закони	України	з	питань	власності,	підприємництва,	
створення	підприємств	і	господарських	товариств

Відомості	Верховної	Ради	
України

Укази	Президента	України	з	питань	регуляторної	
діяльності	в	підприємництві

Газета	“Урядовий	кур’єр”

Постанови	Кабінету	Міністрів	України	з	питань	
підприємництва

Газета	“Урядовий	кур’єр”

Досвід	створення	сучасних	організаційних	форм	
управління

Літературні	джерела

Аналітична	записка	з	проблем	управління		
підприємством	(організацією)

Замовник,		
Проектувальник

Таблиця 3.3
Перелік документів організаційного  

загального проекту створення (трансформації)  
організаційної форми управління

тип документа розробник

Загальна	структурна	схема	організаційної	форми	управління Проектувальник

Схема	виробничої	підсистеми Проектувальник

Схеми	підсистем	управління Проектувальник

Схема	апарату	управління Проектувальник

Попередні	розрахунки	очікуваного	економічного	результату Проектувальник

Пояснювальна	записка	до	проекту Проектувальник

Розпорядження	щодо	затвердження	організаційного		
загального	проекту	створення	ОФУ

Керівник-замов-
ник

Після	експертизи	та	затвердження	загального	проекту	ОФУ	роз-
починають	розробку	організаційного робочого проекту (ОРП).	Мета	
робочого	проекту	—	розробка	конкретної	документації,	яка	необхід-
на	для	впровадження	ОФУ	та	 забезпечення	нормального	функціо-
нування	ОФУ.	Перелік	робочої	документації	наведено	в	табл.	3.4.	
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Таблиця 3.4
Перелік робочої документації  

організаційного робочого проекту створення (трансформації)  
організаційної форми управління

тип документа
Системи управління

в цілому підсистеми

Перелік	і	розподіл	функцій	управління	керівників 	+ 	+

Опис	функцій	управління	керівників 	+	 	+

Положення	про	підрозділи	апарату	управління 	+ 	+

Положення	про	функціональні	обов’язки	керівників	
усіх	рівнів	управління

	+ 	+

Схема	функціональних	взаємозв’язків	підрозділів	
апарату	управління

– +

Опис	схеми	функціональних	взаємозв’язків	підрозділів	
апарату	управління

– +

Посадові	інструкції	працівників	апарату	управління 	+ 	+

Штатний	розклад	організаційної	форми	управління + –

Схеми	документообігу	в	системі	управління 	+ 	+	

Опис	схеми	документообігу 	+ 	+

Специфікація	технічних	засобів	управління 	+ 	+

Розрахунок	очікуваного	економічного	результату	від	
впровадження	організаційного	проекту

+ –

План	заходів	впровадження	проекту 	+ 	+

Робоча	 документація	 повинна	 деталізувати	 загальні	 проектні	
рішення.	 Після	 затвердження	 робочої	 документації	 переходять	 до	
етапу	 впровадження проекту оФУ.	 На	 цьому	 етапі	 визначаються	
джерела	 фінансування	 проекту	 створення	 ОФУ,	 проводиться	 ма-
теріально-технічна	підготовка,	яка	може	включати	придбання	техніч-
них	засобів	управління,	продукти	інформаційного	забезпечення	сис-
тем	управління,	придбання	оргтехніки,	обладнання	тощо.	Одночасно	
проводиться	 соціально-психологічна	підготовка	персоналу,	 яка	має	
бути	спрямована	на	роз’яснення	мети	та	місії	організації,	створення	
організаційної	 культури,	 очікуваної	 ефективності	 впровадженого	
проекту,	вирішення	соціальних	проблем.

Професійна	 підготовка	 персоналу	 повинна	 бути	 спрямована	 на	
підвищення	кваліфікації	працівників,	ознайомлення	з	новітніми	тех-
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нологіями	управління,	 новітніми	 технічними	 засобами	 і	 системами	
управління,	 сучасним	 інформаційним	 програмним	 забезпеченням.	
Впровадження	 окремих	 підсистем	 і	 заходів	 може	 здійснюватись	 у	
процесі	 проектування	ОФУ.	 Для	 цього	 рекомендується	 розробити	
тимчасову	 систему	 стимулювання	 працівників,	 які	 впроваджують	
новітні	методи	і	технології	управління.	Після	впровадження	всіх	під-
систем	 запроектованої	ОФУ	визначається	фактичний	економічний	
результат.	 Перелік	 документів	 для	 впровадження	 організаційного	
проекту	створення	(трансформації)	організаційної	форми	управлін-
ня	наведено	в	табл.	3.5.

Таблиця 3.5
Перелік документів для впровадження  

проекту створення (трансформації) організаційної  
форми управління

тип документа розробник  
і виконавець

Фінансовий	план	впровадження	заходів		
організаційного	проекту

Замовник

Матеріально-технічна	підготовка	впровадження	
проекту

Замовник

Інформаційне	забезпечення	системи	управління Спеціалізовані	організації	
коштом	замовника

Соціально-психологічна	підготовка	персоналу Замовник,	проектувальник

Професійна	підготовка	персоналу Замовник

Положення	про	стимулювання	впровадження		
організаційного	проекту	працівниками

Замовник

Розрахунок	фактичного	економічного	ефекту	
впровадження	організаційного	проекту	створення	
(трансформації)	ОФУ

Замовник	спільно		
з	проектувальником

Акт	про	впровадження	організаційного	проекту	
створення	(трансформації)	ОФУ

Замовник,	проектувальник

Методика	 проектування	 чи	 трансформації	 організаційних	форм	
управління	є	орієнтовною,	тому	повинна	бути	конкретизована	залеж-
но	від	ситуаційних	чинників.
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3.7. типи організаційних структур управління
Залежно	від	характеру	зв’язків	між	підрозділами	розрізняють	бю-

рократичні	й	адаптивні	структури	управління	(рис.	3.4).	

3.7.1. Бюрократичні структури управління
До	бюрократичних	належать	структури	управління,	у	яких	фор-

мальна,	регламентована	сторона	управлінської	діяльності	переважає	
над	змістовною,	творчою.	

особливості бюрократичних структур управління:
	 ·	 добре	зарекомендували	себе	в	стабільних,	незмінних	умовах;
	 ·	 проблеми	і	завдання,	з	якими	стикається	організація,	розподіля-

ються	на	 значну	кількість	дрібних	 завдань,	що	доручаються	для	
виконання	окремим	підрозділам,	спеціалістам;	

	 ·	 кожний	 підрозділ	 вирішує	 своє	 завдання	 уособлено	 від	 завдань	
організації	загалом;

	 ·	 права	і	обов’язки	кожного	спеціаліста	ретельно,	жорстко	визначені	
і	не	змінюються;

	 ·	 тільки	 вище	 керівництво	 визначає,	 наскільки	 завдання,	 які	 ви-
рішуються	підрозділами,	відповідають	цілям	організації;	

	 ·	 зв’язки	між	підрозділами,	що	належать	до	одного	рівня	організа-
ційної	структури,	здійснюються	через	вище	керівництво.
До	бюрократичних	структур	управління	належать	лінійна,	функ-

ціональна,	лінійно-функціональна	й	дивізіональна.

Рис. 3.4. типи організаційних структур управління

організаційні структури управління 

Лінійно-	
функціональна

Дивізіо-
нальна

Лінійна
Функціо-
нальна

Бюрократична Адаптивна

Конгло-
мератна

Матрична

Ринкова РегіональнаПродуктова Глобальна Проектна
Проблемно-

цільова
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Лінійна структура управління. Цю	структуру	управління	(рис.	3.5)	
застосовують	дрібні	й	середні	фірми,	що	здійснюють	нескладне	ви-
робництво.	Кожен	виробничий	або	управлінський	підрозділ	очолює	
керівник,	 який	 зосереджує	 у	 своїх	 руках	 усі	 функції	 управління	 і	
повноваження	щодо	прийняття	рішень.	Характерні	чітко	виражений	
принцип	єдності	керівництва,	високий	ступінь	централізації	в	управ-
лінні;	повноваження	функціональних	фахівців	незначні,	мають	реко-
мендаційний	характер.

Переваги:
	 ·	 особиста	відповідальність	кожного	керівника	за	результати	діяль-

ності	підрозділу;
	 ·	 оперативність	у	прийнятті	рішень;
	 ·	 єдність	і	чіткість	управління;
	 ·	 узгодженість	дій	виконавців.

Недоліки:
	 ·	 високі	вимоги	до	керівника,	який	перевантажений	 інформацією,	

значним	потоком	паперів,	численними	контактами	і	повинен	мати	
різноманітні	знання	і	досвід	у	всіх	сферах	діяльності,	де	діють	його	
підлеглі;

	 ·	 ефективне	керівництво	обмежується	можливостями	керівника.

Рис. 3.5. Лінійна структура управління

Функціональна структура управління. Таку	 структуру	 управ-
ління	 (рис.	 3.6)	 використовують	 за	 великої	 кількості	 спеціалізова-

Керівник	заводу Функціональні	
спеціалісти:

	 ·	 фінанси;
	 ·	 планування;
	 ·	 маркетинг	тощо

Начальник	цехуНачальник	цеху Начальник	цеху

Начальник	дільниціНачальник	дільниці Начальник	дільниці

РобітникРобітник Робітник
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них	 робіт	 в	 організації.	 Передбачається	 групування	 спеціалістів	 і	
підрозділів,	що	виконують	схожі	функції	управління.	При	цьому	ви-
конання	вказівок	функціональних	органів	(відділів	планування,	пос-
тачання,	обслуговування	виробництва	тощо)	у	межах	їх	компетенції	
обов’язкове	 для	 виробничих	 підрозділів.	Функціональна	 структура	
управління	спрямована	на	виконання	завдань,	що	постійно	повторю-
ються	і	не	потребують	оперативного	прийняття	рішень.	Оптимальна	
для	підприємств,	які	виробляють	обмежену	номенклатуру	продукції	
і	діють	у	стабільних	умовах.

Рис. 3.6. Функціональна структура управління

Переваги:
	 ·	 висока	 компетентність	 фахівців,	 які	 відповідають	 за	 виконання	

окремих	функцій;
	 ·	 розширення	можливостей	лінійних	керівників	щодо	оперативно-

го	управління	виробництвом	як	наслідок	їх	вивільнення	від	вирі-
шення	питань	функціональної	діяльності;

	 ·	 можливість	розвитку	і	зростання.
Недоліки:

	 ·	 утруднене	 підтримання	 постійних	 взаємозв’язків	 між	 різними	
службами;

	 ·	 тривала	процедура	прийняття	рішень;
	 ·	 брак	взаєморозуміння	і	єдності	дій	між	представниками	функціо-

нальних	служб	різних	підрозділів	підприємства;
	 ·	 зменшення	відповідальності	виконавців	за	роботу	внаслідок	від-

мови	від	використання	принципу	єдності	керівництва.
Лінійно-функціональна структура управління. Ця	структура	уп-

равління	(рис.	3.7)	передбачає,	що	лінійному	менеджеру	при	розроб-
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ленні	 конкретних	питань	 і	 підготовці	 відповідних	рішень,	 програм,	
планів	допомагає	спеціальний	апарат	управління,	який	складається	
із	функціональних	 служб.	Функціональні	 служби	доводять	 свої	 рі-
шення	 до	 виконавців	 через	 вищого	 керівника	 або	 безпосередньо	 у	
межах	спеціальних	повноважень.	Як	правило,	функціональні	служ-
би	не	мають	права	самостійно	віддавати	розпорядження	виробничим	
підрозділам.	

Роль	 функціональних	 органів	 (служб)	 залежить	 від	 масштабів	
господарської	діяльності	та	структури	управління	підприємства	за-
галом.	

Рис. 3.7. Лінійно-функціональна структура управління

Функціональні	 служби	здійснюють	усю	технічну	підготовку	ви-
робництва;	готують	варіанти	вирішення	питань,	пов’язаних	з	управ-
лінням	 виробничим	 процесом;	 звільняють	 лінійних	 керівників	 від	
планування,	фінансових	розрахунків,	матеріально-технічного	забез-
печення	виробництва.

Переваги:
	 ·	 єдність	і	чіткість	управління;
	 ·	 оперативне	прийняття	і	виконання	рішень;
	 ·	 особиста	відповідальність	кожного	керівника	за	результати	діяль-

ності;
	 ·	 професійне	вирішення	завдань	фахівцями	функціональних	служб.

Недоліки:
	 ·	 суперечності	 між	 лінійними	 менеджерами	 і	 функціональними	

службами;
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	 ·	 протидія	 лінійних	 менеджерів	 діяльності	 функціональних	 фа-
хівців;

	 ·	 неправильне	тлумачення	інформації,	яка	передається	лінійним	ви-
конавцям	функціональними	менеджерами.
Дивізіональні структури управління. Відповідно	до	дивізіональ-

ної	 структури	 управління	 (рис.	 3.8)	 організація	 розподіляється	 на	
відділення:
	 ·	 за	видами	товарів	чи	послуг	(продуктова	структура	управління);
	 ·	 за	групами	покупців,	ринками	(ринкова	структура	управління);
	 ·	 за	 географічними	 регіонами	 (регіональна	 і	 глобальна	 структури	

управління).

Рис. 3.8. Дивізіональні структури управління

Уперше	 такий	 тип	 структури	 управління	 був	 застосований	 у	
США	наприкінці	20-х	років	XX	ст.	в	автомобільній	промисловості	та	
у	виробництві	споживчих	товарів.	Із	60-х	років	XX	ст.	широко	засто-
совується	у	Європі.

Причини появи дивізіональних структур управління:
	 ·	 великі	 підприємства	 із	 функціональною	 організаційною	 струк-

турою	 досягли	 меж	 власного	 розвитку.	 За	 їх	 подальшого	 роз-
ширення	виникали	суттєві	проблеми	в	управлінні:	значно	зроста-
ла	 кількість	 рівнів	 керівництва	 і	 підрозділів,	 підпорядкованих	
одному	менеджеру;

	 ·	 розширення	географічних	ринків,	вихід	на	міжнародну	арену	знач-
ної	кількості	компаній;

	 ·	 зростання	масштабів	диверсифікації	великих	компаній.
Особливості розподілу прав  і відповідальності в дивізіональ-

них структурах управління. Права	і	відповідальність	у	дивізіональ-
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них	 структурах	 управління	 розподіляються	 між	 двома	 основними	
рівнями:
	 ·	 головним офісом (штаб-квартирою)	 фірми,	 де	 розміщені	 вища	

адміністрація	та	кілька	функціональних	служб.	Вони	відповідають	
за	 стратегічне	 планування,	 фінансування,	 розподіл	 ресурсів,	
здійснення	кадрової	(вищий	і	середній	рівень	управління)	і	мар-
кетингової	політики;	

	 ·	 виробничими	 (збутовими)	 відділеннями,	 очолюваними	керівни-
ками,	які	мають	повну	самостійність	у	вирішенні	поточних	опе-
ративних	проблем	підпорядкованих	підрозділів.	Виробничі	(збу-
тові)	відділення	як	самостійні	господарські	підрозділи	цілковито	
відповідальні	 за	 результати	 діяльності	—	 рентабельність	 вироб-
ництва	та	отримання	прибутку.	Тому	їх	називають	центрами	при-
бутку.	
Самостійність	виробничих	відділень	поширюється	на	маркетинг	

(власної	товарної	групи	чи	місцевого	ринку),	виробництво,	збут,	об-
лік,	звітність,	добір	і	розстановку	кадрів	(нижча	управлінська	ланка	і	
виконавці),	ціноутворення.

Продуктова  структура  управління.  Ця	 структура	 (рис.	 3.9)	
застосовується	 тоді,	 коли	 приймається	 рішення	 про	 розширення	
асортименту	 продукції,	 що	 виробляється.	 Використовується	 біль-
шістю	великих	виробників	споживчих	товарів	із	диверсифікованою	
продукцією.	При	цьому	у	виробничій	ланці	виділяються	автономні	
підрозділи	(відділення),	пов’язані	технологічно	з	різноманітною	про-
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Рис. 3.9. Продуктова структура управління
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дукцією	На	ці	дільниці	призначаються	керівники,	які	мають	цілкови-
ту	відповідальність	за	виробництво	певного	продукту	і	забезпечення	
прибутку.	Для	фахового	забезпечення	виконання	визначених	завдань	
у	відділеннях	можуть	створюватися	функціональні	служби.	

У	вищого	керівництва	фірми	залишається	незначна	кількість	цен-
тралізованих	функціональних	служб	(чотири	—	шість),	які	забезпе-
чують	прийняття	рішень	на	вищому	рівні.

Ринкова структура управління. Таку	структуру	(рис.	3.10)	за-
стосовують	 фірми,	 що	 виробляють	 широкий	 асортимент	 товарів	 і	
послуг,	 які	 відповідають	 запитам	 кількох	 ринків	 або	 великих	 груп	
споживачів.	Якщо	деякі	ринки	(групи	покупців)	набувають	особли-
вої	важливості	для	фірми,	у	її	структурі	виділяються	автономні	відді-
лення,	які	орієнтуються	на	певний	ринок	(групу).

Рис. 3.10. ринкова структура управління

Регіональна структура управління. Цю	структуру	управління	
(рис.	3.11)	застосовують	фірми,	діяльність	яких	охоплює	значні	гео-
графічні	зони.	Відділення	при	цьому	створюються	за	територіальним	
принципом.	 Регіональна	 структура	 полегшує	 вирішення	 проблем,	
пов’язаних	із	місцевим	законодавством,	звичаями,	потребами	спожи-
вачів.	Спрощується	зв’язок	організацій	із	клієнтами.

Глобальна продуктова структура. Така	продуктова	структура	
(рис.	3.12)	найбільш	доцільна	для	фірм,	відмінності	між	видами	про-
дукції	яких	мають	більше	значення,	ніж	відмінності	між	регіонами,	в	
яких	її	продають.	Відмінності	у	продукції	часто	зумовлюються	тим,	
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Рис. 3.12. глобальна продуктова структура

Рис. 3.11. регіональна структура управління

що	 фірма	 випускає	 широкий	 асортимент	 продуктів,	 виробництво	
яких	потребує	різних	технологій.	Крім	того,	відмінності	у	продукції	
можуть	виникати	 і	 тому,	що	методи	маркетингу	мало	відповідають	
каналам	 реалізації	 цієї	 продукції.	Якщо	проектувати	 структуру	 ор-
ганізації,	виходячи	з	видів	продукції,	що	випускається,	набагато	лег-
ше	досягти	необхідних	технологічної	та	збутової	спеціалізації	і	коор-
динації.

Глобальна  регіональна  структура.  Ця	 регіональна	 структура	
(рис.	3.13)	створюється	у	фірмах,	для	яких	регіональні	особливості	
мають	 більше	 значення,	 ніж	 відмінності	 у	 продукції.	 Регіональні	
особливості	 часто	 зумовлюються	 тим,	 що	 зарубіжні	 клієнти	 фір-
ми	перебувають	у	різних	країнах.	Внаслідок	цього	структура	фірми	
проектується	 відповідно	 до	 особливостей	 споживчого	 попиту	 і	 ме-
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тодів	маркетингу	в	цих	країнах.	Таким	чином	краще	досягти	необхід-
них	спеціалізації	та	координації	в	системі	“споживач	—	ринок”.

3.7.2. Адаптивні структури управління

Адаптивні	структури	управління	—	більш	гнучкі	порівняно	з	бюро-
кратичними,	краще	пристосовані	до	швидкої	зміни	зовнішніх	умов.	
У	них	творча,	змістовна	сторона	діяльності	переважає	над	формаль-
ною.	

особливості адаптивних структур управління:
	 ·	 більш	пристосовані	до	роботи	в	нестабільних	умовах,	коли	проб-

леми,	які	виникають,	і	необхідні	дії	неможливо	розкласти	на	еле-
менти	і	розподілити	між	окремими	фахівцями;

	 ·	 співробітники	повинні	 вирішувати	 власні	 завдання,	 виходячи	 із	
загального	 стану	 фірми;	 значна	 частина	 їх	 обов’язків	 постійно	
переглядається	у	зв’язку	із	зміною	умов;

	 ·	 працівники	 взаємодіють	 як	 по	 горизонталі,	 так	 і	 по	 вертикалі,	
система	не	забороняє	діяти,	обминаючи	ієрархічні	ступені	управ-
ління;

	 ·	 заохочуються	ініціатива,	творчий	підхід	до	справи
Матрична структура управління.	 Ця	 структура	 управління	

(рис.	3.14)	 формується	 шляхом	 поєднання	 двох	 структур	 управ-
ління,	наприклад	функціональної	і	проектної.	При	цьому	в	кожно-
му	функціональному	підрозділі	створюються	цільові	групи,	які	за-
кріплюються	за	окремими	проектами,	програмами,	замовленнями.	

Штаб-квартира	фірми	

Регіон	1 Регіон	3Регіон	2

Країна	А Країна	ВКраїна	Б Країна	Г Країна	ЖКраїна	Д

П ПП П ППП П П П П П

Рис. 3.13. глобальна регіональна структура.  
Умовні	позначення:	П	—	продукт
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Президент	

Дослідження	
і	розробки

ФінансиВиробництво Постачання

Проект	1

Проект	2

Проект	3

	 ВГ	 ГД	 ГП	 БГ

	 ВГ	 ГК	 ГП	 БГ

	 ВГ	 ГР	 ГП	 БГ

Послідовність	здійснення	робочих	операцій

Рис. 3.14. Матрична структура управління:  
ВГ	—	виробнича	група;	ГД	—	група	досліджень;		

ГК	—	група	конструювання;	ГР	—	група	розроблення;		
ГП	—	група	постачання;	БГ	—	бухгалтерська	група

Представники	робочих	(цільових)	груп	одночасно	підпорядкову-
ються	керівникам	проектів,	які	вирішують,	що	і	коли	повинно	бути	
зроблено,	 і	 своїм	 функціональним	 менеджерам,	 які	 визначають,	
хто	і	як	буде	виконувати	необхідні	дії.	

Матричні	 структури	 управління	 використовуються	 у	 багатьох	
галузях	і	сферах	діяльності:	хімічній,	електронній,	авіакосмічній,	ав-
томобільній	тощо.	Різноманітні	варіанти	матричної	структури	також	
застосовують	 у	 лікувальних	 установах,	 банках,	 урядових	 організа-
ціях,	будівництві,	рекламному	бізнесі.	

Переваги:
	 ·	 гнучкість	 і	 оперативність	 маневрування	 ресурсами	 за	 реалізації	

кількох	програм	у	межах	однієї	компанії;
	 ·	 можливість	концентрування	зусиль	спеціалістів	різного	профілю	

при	розробленні	нових	проектів,	програм;
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	 ·	 формування	 у	 персоналу	 і	 менеджерів	 типу	 поведінки,	 згідно	 з	
яким	 вони	на	 перше	місце	 ставлять	 інтереси	фірми,	 а	 не	 тільки	
власного	підрозділу.	
Недоліки:

	 ·	 складність,	громіздкість;
	 ·	 проблеми	через	відсутність	принципу	єдності	керівництва	в	управ-

лінні;
	 ·	 часті	 конфлікти	 внаслідок	 боротьби	 за	 владу	 між	 керівниками	

функціональних	відділів	і	керівниками	проектів.
Конгломератна (змішана) структура управління.	 Конгломерат	

(рис.	3.15)	не	є	стійкою	і	впорядкованою	структурою;	він	передбачає	
можливість	набуття	всією	організацією	найбільш	доцільної	в	конк-
ретній	ситуації	форми.	Так,	в	одному	відділенні	компанії	може	бути	
використана	продуктова	структура,	в	другому	—	регіональна,	а	в	тре-
тьому	—	матрична.	Керівництво	вищої	ланки	конгломерату	відпові-
дає	 за	 довгострокове	 планування,	 розроблення	 стратегії,	 політики,	
координацію	 і	 контроль	 дій	 всієї	 організації.	Цю	центральну	 групу	
оточує	низка	незалежних	фірм,	які	практично	автономні	у	прийнятті	
оперативних	 рішень.	Вони	 підпорядковані	 основній	 компанії	 у	 пи-
таннях	фінансів,	 витрат	у	 визначених	для	всього	конгломерату	ме-
жах	і	в	досягненні	визначених	показників	прибутковості.	Виконання	
цих	функцій	перебуває	у	сфері	компетенції	керівництва	відповідної	
економічної	одиниці.

Рис. 3.15. Конгломератна структура управління

Фірми,	які	входять	до	складу		конгломерату,	зберігають	власні	ор-
ганізаційні	структури	з	двох	причин:	
	 ·	 розвиток	диверсифікації	діяльності	фірм	часто	ускладнюється	у	

межах	однакової	структури	управління;

Президент

Продуктова	структура Матрична	структураРегіональна	структура

Продукт	1 Ринок	1Продукт	2 Ринок	2 Проект	2Проект	1
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	 ·	 при	збереженні	власних	організаційних	структур	фірми,	які	вхо-
дять	до	конгломерату,	можуть	швидко	згортати	і	розгортати	ділову	
активність	у	різних	сферах	із	мінімальним	порушенням	зв’язків,	
які	склалися.
Фірми,	які	входять	до	конгломерату,	не	залежать	одна	від	одної.	

Це	 дає	 змогу	 керівництву	 конгломерату	 продати	 будь-яку	фірму	 в	
разі	її	незадовільної	діяльності	та	придбати	більш	перспективну.	Ці	
зміни	 жодним	 чином	 не	 вплинуть	 на	 діяльність	 інших	 підрозділів	
конгломерату.	

Конгломератну	 структуру	 управління	 доцільно	 застосовувати	 у	
науковомістких	галузях,	де,	якщо	необхідно,	можна	швидко	припи-
нити	випускати	застарілі	види	продукції	і	перейти	до	нових.

3.7.3. Висока і плоска структури організації
Висока структура управління (рис.	3.16).	Використовується	у	ве-

ликих	і	середніх	підприємствах,	які	вирішують	складні	завдання,	що	
потребують	координації	зусиль	в	умовах	достатньої	визначеності	та	
стабільності.	Визначається	великою	кількістю	рівнів	керівництва.	

Рис. 3.16. Висока структура організації

Президент

Віце-президент	із	виробництва Віце-президент	із	маркетингу

Технічний	
директор

Директор	із	
виробництва

Директор	із		
дослідницьких	робіт

Директор		
зі	збуту

Керівник	заводу	А Керівник	заводу	Б

Начальник	1-ї	зміни Начальник	2-ї	зміни

Майстер	1-ї	дільниці Майстер	2-ї	дільниці
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Переваги:
	 ·	 досягнення	ефективної	координації	та	контролю	діяльності;
	 ·	 задоволення	потреби	безпеки	і	захищеності	у	працівників;
	 ·	 невисокий	рівень	перевантаження	менеджерів.

Недоліки:
	 ·	 довгі	 вертикальні	 канали	 комунікації,	 уповільнення	 обміну	 ін-

формацією,	її	викривлення;
	 ·	 віддаленість	керівника	організації	від	виконавців;
	 ·	 повільний	процес	прийняття	рішень;
	 ·	 уповільнене	кар’єрне	зростання;
	 ·	 розвиток	організаційного	сепаратизму	у	співробітників	підрозді-

лів,	відчуття	відособленості	від	проблем	організації.
Плоска структура організації. Плоскі	 організаційні	 структу-

ри	 (рис.	 3.17)	 застосовуються	 в	 невеликих	фірмах	 при	 вирішенні	
складних	завдань	в	умовах	відчутної	невизначеності.	У	таких	струк-
турах	відносно	небагато	рівнів	управління,	тому	кожному	керівни-
кові	підпорядковано	більше	підлеглих	порівняно	з	високими	струк-
турами.

Рис. 3.17. Плоска структура організації

Переваги:
	 ·	 прості	комунікації;
	 ·	 децентралізація	в	управлінні;
	 ·	 менш	формальні	зв’язки	між	керівниками	і	підлеглими;
	 ·	 більш	 легке	 встановлення	 горизонтальних	 зв’язків,	 необхідних	

для	координації	виконання	нечітко	визначених	завдань;	
	 ·	 у	менеджерів	більше	можливостей	проявити	власні	ділові	якості.
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Недоліки:
	 ·	 перевантаження	менеджерів;
	 ·	 ускладнення	контролю	діяльності	підлеглих;	
	 ·	 ускладнення	 загального	 процесу	 координації	 діяльності	 підроз-

ділів.

3.8. Показники ефективності організаційної  
 структури управління

Для	 оцінювання	 ефективності	 організаційної	 структури	 управ-
ління	застосовують	кілька	груп	показників.

1.	Показники кінцевих результатів діяльності організації:
	 ·	 обсяги	випуску	продукції;
	 ·	 підвищення	прибутків;
	 ·	 зменшення	собівартості;
	 ·	 економія	обсягів	капітальних	вкладень;
	 ·	 якість	продукції;
	 ·	 терміни	впровадження	нових	технологій.

2.	Показники, що характеризують зміст і організацію процесу уп-
равління, витрати на управлінську діяльність:
	 ·	 поточні	витрати	на	утримання	апарату	управління;
	 ·	 витрати	 на	 експлуатацію	 технічних	 засобів,	 утримання	 споруд	 і	

приміщень;
	 ·	 витрати	на	підготовку	і	перепідготовку	кадрів	управління;
	 ·	 витрати	на	дослідницькі	і	проектні	роботи	у	сфері	вдосконалення	

управління;
	 ·	 витрати	на	придбання	й	утримання	оргтехніки.

3.	Нормативні показники ефективності організаційної структури 
управління:
	 ·	 продуктивність;
	 ·	 економічність;
	 ·	 адаптивність;
	 ·	 гнучкість;
	 ·	 оперативність;
	 ·	 надійність;

4.	Показники раціональності й техніко-організаційного рівня 
структури управління:
	 ·	 кількість	ланок	системи	управління;
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	 ·	 рівень	централізації	функцій	управління;
	 ·	 прийнята	норма	керованості;
	 ·	 збалансованість	розподілу	повноважень	і	відповідальності;
	 ·	 рівень	 спеціалізації	 і	 функціональної	 замкненості	 підсистем	 уп-

равління.

3.9. Причини і напрями вдосконалення  
 організаційної структури управління

Реформування	 організаційних	 структур	 підприємств	 в	 умовах	
ринку	є	постійною	і	природною	реакцією	вищого	керівництва	на	змі-
ни	середовища	бізнесу.	Воно	здійснюється	періодично	для	усунення	
слабких	місць	у	системі	управління	і	тільки	в	деяких	випадках	зумо-
влене	винятково	внутрішньофірмовими	проблемами.	Найчастіше	—	
це	реакція	на	зовнішній	тиск,	коли	невдачі	на	ринку	спричиняються	
неефективними	організаційними	структурами.

основні причини реорганізації структури підприємств:
	 ·	 незадовільне	 функціонування	 підприємства	 (зростання	 витрат,	

зменшення	продуктивності	виробництва,	звуження	ринків	збуту,	
нестача	фінансових	ресурсів);

	 ·	 перевантаження	вищого	керівництва;
	 ·	 брак	орієнтації	на	довгострокову	перспективу;
	 ·	 виникнення	 і	 загострення	 суперечок	щодо	 ефективності	 чинної	

структури	управління;
	 ·	 прихід	нової	команди	до	керівництва	підприємством;
	 ·	 зростання	масштабів	діяльності:	розширення	номенклатури	про-

дукції,	вихід	на	нові	ринки,	опанування	нових	технологій	вироб-
ництва;

	 ·	 об’єднання	чи	розподіл	суб’єктів	господарювання;
	 ·	 зміни	у	технологіях	управління	і	виробництва;
	 ·	 зміни	 економічної	 ситуації	 на	ринку	 і	 необхідність	коригування	

стратегії	підприємства.
У світовій практиці використовуються такі основні напрями 

вдосконалення організаційних структур підприємств:
	 ·	 децентралізація	 виробничих	 і	 збутових	 операцій.	 З	 цією	 метою	

в	 структурі	 великих	 компаній	 створюються	 напівавтономні	 від-
ділення,	 які	 повністю	 відповідають	 за	 організацію	 прибуткової	
виробничо-збутової	діяльності;
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	 ·	 створення	різноманітних	органічних	 структур	 (венчурних,	 інно-
ваційних	відділів,	бізнес-центрів,	бригадних	структур,	експертних	
груп)	всередині	ієрархічної	структури;

	 ·	 перехід	 від	 вузької	 спеціалізації	 підрозділів	 до	 розвитку	 інтег-
раційних	процесів	в	управлінській	діяльності.	За	такого	підходу	
організаційні	 структури	 із	 пірамідальних	 повинні	 перетворюва-
тися	на	плоскі,	 з	орієнтацією	на	зв’язки	 із	споживачами	та	міні-
мальною	кількістю	рівнів	керівництва;

	 ·	 створення	дивізіональних	структур	управління	(з	орієнтацією	на	
товарну	групу,	ринок	або	споживачів);

	 ·	 удосконалення	структур	шляхом	їх	спрощення;
	 ·	 заміна	структур	ієрархічного	типу	на	адаптивні;
	 ·	 створення	конгломератної	структури	(поєднання	різних	варіантів	

організаційної	структури	в	складі	великих	корпорацій);
	 ·	 упровадження	сучасних	комунікаційних	й	інформаційних	техно-

логій	у	системі	управління;
	 ·	 створення	 і	 розвиток	 на	 підприємствах	 маркетингових	 відділів	

(служб);
	 ·	 створення	центрів	витрат,	центрів	відповідальності,	центрів	конт-

ролю	якості	та	центрів	прибутку;
	 ·	 скорочення	ієрархічних	рівнів	керівництва	у	масштабі	всього	під-

приємства	чи	окремих	напрямів	його	діяльності;
	 ·	 формування	модульних	і	атомістичних	організацій.	Підприємства-

модулі	створюються	і	скорочуються	залежно	від	потреби	в	них.
Атомістичні	організації	—	самостійні	групи	без	прямого	підпоряд-

кування	 адміністрації,	що	 створюються	 і	 працюють	 для	 виконання	
конкретних	замовлень.

Контрольні питання і завдання

	 1.	Розкрийте	сутність	і	роль	організаційної	структури	в	системі	уп-
равління	підприємством.

	 2.	Зробіть	порівняльну	характеристику	бюрократичних	і	адаптивних	
структур	управління.

	 3.	Які	особливості,	сильні	та	слабкі	сторони	має	лінійна	структура	
управління?

	 4.	У	яких	організаціях	доцільно	створювати	функціональну	струк-
туру	управління?	Розкрийте	її	особливості,	переваги	і	недоліки.



	 5.	Охарактеризуйте	 особливості	 розподілу	 повноважень	 і	 відпові-
дальності	у	дивізіональних	структурах	управління.

	 6.	Розкрийте	 особливості	 функціонування,	 переваги	 і	 недоліки	
матричної	структури	управління.

	 7.	Здійсніть	порівняльну	характеристику	високої	 і	плоскої	органі-
заційних	структур	управління.

	 8.	Які	вам	відомі	показники	ефективності	організаційної	структури	
управління?

	 9.	Назвіть	основні	напрями	вдосконалення	організаційної	структури	
управління.
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 РозДіЛ 4.		ВироБниЧА СтрУКтУрА  
 оргАнізАції

4.1. Сутність і елементи  
 виробничої структури

Загальна	 структура	 підприємства	 складається	 з	 організаційної	
структури	управління	і	виробничої	структури.

Виробнича структура —	сукупність	виробничих	підрозділів	під-
приємства	(виробництв,	цехів,	господарств),	їх	взаємозв’язок,	поря-
док	і	форми	кооперації,	співвідношення	за	чисельністю	працівників,	
вартістю	обладнання,	територіальним	розміщенням.	

Раціональна	виробнича	структура	підприємства	забезпечує:
	 ·	 можливість	 розширення	 і	 перепрофілювання	 виробництва	 без	

його	зупинки;
	 ·	 безперервність	і	прямоточність	виробництва;
	 ·	 максимальну	 можливість	 спеціалізації	 виробничих	 підрозділів,	

пропорційність	їх	проектування;
	 ·	 відсутність	дублювання	і	надмірного	роздрібнення	підрозділів.

До	 основних	 елементів	 виробничої	 структури	 належать	 робоче	
місце,	виробнича	дільниця,	цех,	корпус.

робоче місце —	частина	виробничої	площі,	оснащеної	необхідним	
обладнанням	і	інструментами,	за	допомогою	яких	робітник	та	група	
робітників	(бригада)	виконують	окремі	операції	з	виготовлення	про-
дукції	чи	обслуговування	процесу	виробництва.

Робоче	місце	може	бути:
	 ·	 простим	(робітник	обслуговує	один	верстат);
	 ·	 багатоверстатним	(робітник	обслуговує	кілька	верстатів);
	 ·	 колективним	 (на	 одному	 робочому	 місці	 працює	 кілька	 робіт-

ників).
Виробнича дільниця —	сукупність	робочих	місць,	на	яких	вико-

нується	 технологічно	однорідна	робота	чи	різні	 операції	 з	 виготов-
лення	однорідної	продукції.

цех —	адміністративно	відокремлений	підрозділ	підприємства,	в	
якому	виконується	певний	комплекс	робіт	відповідно	до	внутрішньо-
заводської	спеціалізації.	

Корпус —	об’єднання	кількох	однотипних	цехів.
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4.2. типи виробничої структури

На	формування	типу	виробничої	структури	(рис.	4.1)	впливають	
такі	виробничо-технічні	й	організаційні	фактори:
	 ·	 характер	виробничого	процесу;
	 ·	 конструктивні	 й	 технологічні	 особливості	 продукції,	 методи	 її	

виготовлення;
	 ·	 масштаби	виробництва;
	 ·	 характер	 і	 ступінь	 спеціалізації	 та	 кооперації	 підприємств	 і	 під-

розділів;
	 ·	 ступінь	охоплення	стадій	життєвого	циклу	продукції.

за ієрархічними  
елементами

за формою  
спеціалізації

за повнотою  
виробничих процесів

	 ·	 безцехова 	 ·	 технологічна 	 ·	 комплексна	
	 ·	 спеціалізована	(заготівельного	

типу,	складального	типу)
	 ·	 цехова 	 ·	 предметна
	 ·	 корпусна 	 ·	 змішана

	 ·	 комбінатська 	 ·	 концентрична

Рис. 4.1. Класифікація виробничих структур

Залежно	від	ієрархічних	елементів,	на	основі	яких	проектуються	
підрозділи,	виділяють	безцехову,	цехову,	корпусну	і	комбінатську	ви-
робничі	структури.

Безцехова виробнича структура. Застосовується	 на	 невеликих	
підприємствах	 із	 відносно	 простими	 виробничими	 процесами.	 Ос-
новою	побудови	такої	структури	є	виробнича	дільниця	—	сукупність	
матеріально	 відокремлених	 робочих	місць,	 на	 яких	 виготовляється	
однотипна	 продукція	 або	 виконуються	 технологічно	 однорідні	 ро-
боти	(рис.	4.2).

цехова виробнича структура. У	цеховій	структурі	основним	ви-
робничим	підрозділом	є	цех	—	адміністративно	відокремлена	частина	
підприємства,	де	виконується	певний	комплекс	робіт	відповідно	до	
внутрішньозаводської	спеціалізації	(рис.	4.3).

За	характером	діяльності	цехи	поділяються	на:
	 ·		основні,	що	виготовляють	продукцію,	призначену	для	реалізації	на	

сторону;
	 ·		допоміжні,	 що	 виготовляють	 продукцію	 для	 забезпечення	 внут-

рішніх	потреб	підприємства;



��

	 ·		обслуговуючі,	що	забезпечують	необхідні	умови	для	нормального	
перебігу	виробничого	процесу;

	 ·		побічні,	що	займаються	утилізацією,	переробкою	і	виготовленням	
продукції	з	відходів	основного	виробництва;

	 ·		експериментальні (дослідні),	що	займаються	підготовкою	і	випро-
бовуванням	нових	виробів,	розробленням	нових	технологій.

Рис. 4.2. Варіант безцехової виробничої структури

Підприємство

МеханічнаЗаготівельна Збиральна

Виробничі				дільниці

Рис. 4.3. Варіант цехової виробничої структури

Підприємство

ТермічнийМеханічний Цех	покриттів

Ц		Е		Х		И

№	2№	1 №	3

Виробничі				дільниці

Корпусна виробнича структура. Створюється	на	великих	підпри-
ємствах,	передбачає	об’єднання	кількох	однотипних	цехів	у	корпуси	
(рис.	4.4).

Комбінатська виробнича структура. Застосовується	 на	 підпри-
ємствах,	 де	 здійснюються	 багатостадійні	 процеси	 виробництва,	 ха-
рактерною	ознакою	яких	 є	послідовність	процесів	переробки	 сиро-
вини	 (металургійна,	 хімічна,	 текстильна	 промисловість).	 Основу	
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комбінатської	 виробничої	 структури	становлять	підрозділи,	які	 ви-
готовляють	завершену	частку	готової	продукції	(чавун,	сталь,	прокат	
тощо).

За	 формою	 спеціалізації	 підрозділів	 виділяють	 технологічну,	
предметну,	змішану	і	концентричну	виробничі	структури.

технологічний (функціональний) тип виробничої структури. За-
стосовується	в	умовах	одиничного	 і	дрібносерійного	виробництва	з	
широкою	номенклатурою	деталей.

Передбачає	 створення	 цехів	 і	 виробничих	 дільниць	 за	 принци-
пом	 технологічної	 однорідності	 робіт	 і	 процесів	 при	 виготовленні	
різноманітних	 виробів.	Наприклад,	 на	 текстильних	фабриках	 ство-
рюються	прядильні,	ткацькі	цехи,	на	машинобудівному	заводі	діють	
ливарний,	ковальський,	механічний	цехи.	Обладнання	формують	за	
однотипними	групами,	наприклад,	у	механічному	цеху	на	одній	діль-
ниці	можуть	бути	зосереджені	тільки	токарні	верстати,	на	іншому	—	
фрезерні	тощо.

Переваги технологічного	типу	виробничої	структури:
	 ·	 висока	кваліфікація	робітників:
	 ·	 полегшене	керування	цехом,	виробничими	дільницями;
	 ·	 можливість	маневрування	людьми;
	 ·	 за	 надмірного	 завантаження	 одного	 верстата	 робота	 може	 бути	

передана	на	будь-який	вільний	верстат.
Недоліки технологічної	виробничої	структури:

	 ·	 продукція	проходить	достатньо	довгий	і	складний	шлях	від	однієї	
дільниці	до	іншої	(рис.	4.5);	

Рис. 4.4. Варіант корпусної виробничої структури

Підприємство

А Б

К		О		Р		П		У		С		И

Ц	е			х	и Ц	е			х	и

№	2№	1 №	3 №	5№	4 №	6
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	 ·	 якщо	виробляється	широка	номенклатура	продукції,	витрачається	
багато	часу	на	переналагодження	обладнання;

	 ·	 немає	відповідальності	за	загальну	якість	виробу,	тому	що	на	кож-
ній	виробничій	дільниці	виконуються	окремі	операції.

Рис. 4.5. рух предметів праці за технологічного типу  
виробничої структури

Предметний (продуктовий) тип виробничої структури. Застосо-
вується	у	масовому	виробництві	за	відносно	постійної	 і	вузької	но-
менклатури	виробів.	Передбачає	спеціалізацію	виробничих	дільниць	
і	цехів	на	виготовленні	певних	виробів	чи	їх	складових.	Наприклад,	
на	автомобільному	заводі	створюються	цехи	двигунів,	шасі,	рам	тощо.	
Обладнання	 в	 цехах	 розміщується	 відповідно	 до	 послідовності	 ви-
конання	 технологічних	 операцій,	щоб	 забезпечити	 прямолінійність	
руху	виробів	(рис.	4.6).

Рис. 4.6. Варіант організації предметної (продуктової)  
виробничої структури
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Як	 правило,	 цехи	 (дільниці)	 оснащені	 всім	 обладнанням,	 необ-
хідним	 для	 виготовлення	 продукції.	Це	 створює	 умови	 для	 органі-
зації	поточних	виробничих	ліній.

Переваги предметного	типу	виробничої	структури:
	 ·	 скорочується	шлях	руху	виробів	і	витрати	часу	на	їх	транспорту-

вання	під	час	виробничого	процесу;
	 ·	 створюються	передумови	для	організації	поточних	і	автоматичних	

ліній;
	 ·	 повніше	використовується	обладнання;
	 ·	 підвищується	кваліфікація	працівників,	покращується	організація	

праці;
	 ·	 зростає	відповідальність	за	якість	виробленої	продукції.

Загалом	 застосування	 предметного	 типу	 виробничої	 структури	
сприяє	 зростанню	 продуктивності	 праці,	 зменшенню	 собівартості	
продукції.

Недоліки предметного	типу	виробничої	структури:
	 ·	 ускладнення	 структури	 і	 керування	 цехами,	 виробничими	 діль-

ницями,	де	виконуються	різноманітні	технологічні	операції;
	 ·		неповне	 завантаження	 обладнання	 на	 окремих	 операціях	 через	

незначні	обсяги	роботи.
змішаний (предметно-технологічний) тип виробничої структури. 

Властивий	 великим	 машинобудівним	 підприємствам	 із	 масовим	 і	
серійним	 типом	 виробництва.	 Заготівельні	 цехи	 (штампувальний,	
пресовий,	ковальський)	таких	підприємств	спеціалізуються	за	техно-
логічним	принципом,	а	оброблювальні	(механічний,	збиральний,	тер-
мічний)	—	за	предметним.

Концентричний тип виробничої структури. Застосовується	 при	
створенні	 продукції,	 яку	 під	 час	 виробничого	 процесу	 неможливо	
транспортувати,	переміщувати	(літаки,	судна,	будинки,	мости	тощо).

Об’єкт	праці	в	цьому	разі	перебуває	на	одному	місці	(виробничо-
му,	будівельному	майданчику),	де	зосереджуються	виробниче	облад-
нання,	 необхідні	 матеріальні	 ресурси,	 робітники.	 Характерний	 для	
спеціальних,	одиничних	замовлень.

За	повнотою	виробничого	процесу	виділяють	комплексну	 і	 спе-
ціалізовану	виробничу	структури.

Комплексна виробнича структура включає	сукупність	основних,	
допоміжних,	обслуговуючих	цехів.

Спеціалізована виробнича структура складається	лише	із	певних	
типів	 цехів.	 Спеціалізовану	 виробничу	 структуру	мають	 підприєм-
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ства	 заготівельного	 типу,	 складального	 типу	 і	 такі,	що	 виробляють	
окремі	деталі.

4.3. основні характеристики  
 і показники виробничої структури.  
 напрями її вдосконалення

При	створенні	раціональної	виробничої	структури	підприємства	
аналізують	такі	її	характеристики і показники:
	 ·	 співвідношення	між	основними,	допоміжними	й	обслуговуючими	

виробництвами	(відносна	частка	основних,	допоміжних,	обслуго-
вуючих	підрозділів	за	кількістю	працівників,	обладнання,	обсягом	
виробничих	площ,	вартістю	основних	фондів);

	 ·	 розміри	 виробничих	 ланок	 (обсяг	 випуску	 продукції,	 кількість,	
вартість	основних	виробничих	фондів,	потужність	технологічного	
обладнання);

	 ·	 ступінь	 централізації	 окремих	 виробництв	 (відношення	 обсягів	
робіт,	виконаних	у	спеціалізованих	підрозділах,	до	загальних	об-
сягів	робіт	певного	виду);

	 ·	 пропорційність	 виробничих	 ланок	 підприємства	 (визначається	
за	 співвідношенням	 робочих	 місць,	 виробничих	 дільниць,	 цехів,	
пов’язаних	між	собою	процесом	виробництва,	 за	 виробничою	по-
тужністю,	працеємністю).	Аналіз	пропорційності	дає	змогу	вияви-
ти	виробничі	ланки	з	недостатніми	і	надмірними	потужностями;

	 ·		рівень	спеціалізації	окремих	виробничих	ланок	(характеризується	
відносною	часткою	предметно,	детально	 і	технологічно	спеціалі-
зованих	підрозділів,	рівнем	спеціалізації	робочих	місць);

	 ·		характер	взаємозв’язків	між	підрозділами	(визначається	за	допо-
могою	таких	показників:	кількість	переділів,	через	які	проходить	
предмет	праці	до	перетворення	його	на	готовий	продукт,	довжина	
транспортних	маршрутів	руху	напівфабрикатів,	вантажообіг	між	
переділами);

	 ·		ефективність	 просторового	 розміщення	 підприємства	 (характе-
ризується	коефіцієнтами	забудови,	використанням	площі	вироб-
ничих	 приміщень	 чи	 територій,	 наприклад,	 відношення	 площі,	
зайнятої	 будовами,	 спорудами	 і	 всім	 обладнанням,	 до	 загальної	
площі	підприємства).
Напрями вдосконалення виробничої структури. Ефективність	ви-

робництва	 значно	 мірою	 залежить	 від	 раціональності	 виробничої	
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структури	 підприємства.	 При	 будівництві	 нових,	 реконструкції	 чи	
розширенні	наявних	підприємств,	зміні	профілю	їх	виробництва,	пе-
реході	на	випуск	нової	продукції	можливе	вдосконалення	виробничої	
структури	за	такими	напрямами:
	 ·	 регулярне	 вивчення	 досягнень	 у	 сфері	 проектування	 і	 розвитку	

виробничих	структур;
	 ·	 оптимізація	 чисельності	 й	 розмірів	 виробничих	 підрозділів	 під-

приємства;
	 ·	 поглиблення	спеціалізації	основного	виробництва;
	 ·	 забезпечення	 раціонального	 співвідношення	 між	 основними,	

допоміжними	та	обслуговуючими	підрозділами;
	 ·	 забезпечення	 конструктивної	 однорідності	 продукції,	 що	 ви-

робляється;
	 ·	 раціональне	 проектування	підрозділів	 і	 генерального	 плану	під-

приємства;
	 ·	 підвищення	рівня	автоматизації	виробництва;
	 ·	 забезпечення	 відповідності	 виробничої	 структури	 підприєм-

ства	 принципу	 пропорційності	 за	 виробничими	 потужностями,	
прогресивністю	 технологічних	 процесів,	 рівнем	 автоматизації,	
кваліфікації	кадрів;

	 ·	 забезпечення	 відповідності	 виробничої	 структури	 принципу	
прямоточності	технологічних	процесів	з	метою	скорочення	часу	і	
шляху	руху	предметів	праці;

	 ·	 створення	всередині	 великого	підприємства	 (об’єднання,	 корпо-
рації)	юридично	самостійних	дрібних	організацій	 із	предметною	
чи	технологічною	спеціалізацією	виробництва;

	 ·	 розширення	кооперації	з	обслуговування	виробництва;
	 ·	 дотримання	графіків	планово-попереджувального	ремонту	основ-

них	виробничих	фондів	підприємства,	скорочення	тривалості	ви-
конання	ремонтів,	підвищення	їх	якості.

4.4. Виробнича інфраструктура підприємства

Ефективність	випуску	продукції	та	стабільна	виробничо-господар-
ська	діяльність	підприємства	забезпечується	високим	рівнем	вироб-
ничої	інфраструктури.

Виробнича інфраструктура підприємства —	це	комплекс	підроз-
ділів	і	служб,	які	забезпечують	нормальне	функціонування	основно-
го	виробництва	і	всіх	сфер	діяльності	підприємства.
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Інфраструктура	 підприємства	 охоплює	 господарства	 і	 служби,	
структура	 і	масштаби	діяльності	 яких	визначаються	 типом	 і	 розмі-
рами	 підприємства,	 особливостями	 організації	 основного	 виробни-
цтва,	виробничими	зв’язками	із	зовнішнім	середовищем	(рис	4.7).

Рис 4.7. Склад виробничої інфраструктури  
підприємства

основні завдання виробничої інфраструктури підприємства:
	 ·	 забезпечення	основного	виробничого	процесу	сировиною,	матеріа-

лами,	пальним,	енергією,	інструментами,	устаткуванням;
	 ·	 утримання	технологічного	й	енергетичного	обладнання	в	робочому	

стані;
	 ·	 попередження	можливих	порушень	виробничого	процесу	і	забез-

печення	стабільного	функціонування	основного	виробництва;
	 ·	 забезпечення	гнучкості,	швидкого	переналагодження	виробничого	

процесу	при	випуску	різних	варіантів	продукції;
	 ·	 сприяння	впровадженню	технологічного	й	організаційного	регла-

ментування	допоміжних	операційних	процесів;
	 ·	 сприяння	 виробництву	 високоякісної	 продукції	 з	 найменшими	

витратами.

4.4.1. енергетичне господарство

особливості та завдання енергетичного господарства.	Основне	
завдання	 енергетичного	 господарства	організації	—	стабільне	 забез-

Виробнича		
інфраструктура		
підприємства

Господарства:

	 ·	 енергетичне;
	 ·	 інструментальне;
	 ·	 ремонтне;
	 ·	 транспортне;
	 ·	 складське;
	 ·	 тарне	тощо.

Служби:	

	 ·	 матеріально-технічного	забезпечення;
	 ·	 маркетингу;
	 ·	 планування	і	обліку;
	 ·	 фінансова;
	 ·	 кадрова;
	 ·	 підготовки	виробництва	нової	продукції;
	 ·	 технічного	контролю	якості	продукції;
	 ·	 збуту	готової	продукції
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печення	її	діяльності	всіма	видами	енергії	(електричної,	теплової,	хі-
мічної,	механічної)	та	енергоресурсами	(електричним	струмом,	паль-
ним,	парою,	стисненим	повітрям,	газом,	водою,	конденсатом	тощо).

особливості енергетичного господарства підприємства:
1)	збігання	за	термінами	і	обсягами	процесів	виробництва	і	спо-

живання	енергії;
2)	значна	взаємозамінність	видів	енергоресурсів	при	виробництві	

продукції,	що	ускладнює	оптимізаційні	розрахунки	їх	використання;
3)	 залучення	 енергетичного	 господарства	 в	 структуру	 систем	

енергозабезпечення	району	розташування	підприємства;
4)	 значна	 кількість	 зв’язків	 енергогосподарства	 з	 підрозділами	

підприємства;
5)	гострота	проблеми	раціонального	використання	енергоресурсів	

та	економії	палива;
6)	необхідність	 здійснення	 заходів	щодо	покращення	стану	нав-

колишнього	 середовища:	 встановлення	 очисних	 споруд,	 що	 дають	
змогу	зменшувати	рівень	забруднення	атмосфери,	водного	басейну,	
природи.

Енергетичне господарство підприємства охоплює:
	 ·	 теплосилове	господарство	(котельні,	бойлерні);
	 ·	 водопостачання,	каналізацію	(насосні	станції);
	 ·	 газове	 господарство	 (газогенераторні,	 компресорні,	 ацетиленові	

станції,	холодильні	установки,	кондиціонери);
	 ·	 електросилове	господарство;
	 ·	 слабкострумове	господарство;
	 ·	 паро-,	 водо-,	 повітрянопровідні	 й	 газові	 мережі;	 електричні	 та	

слабкострумові	мережі	й	лінії;
	 ·	 цехові	й	загальнозаводські	споживачі	енергії;
	 ·	 дільницю	контрольно-вимірювальних	приладів	та	автоматики;
	 ·	 електроремонтні	підрозділи;
	 ·	 складське	господарство	для	зберігання	пального	й	устаткування.

основні завдання енергетичного господарства:
	 ·	 постійне	забезпечення	підприємства	всіма	видами	енергії	за	най-

менших	витрат;
	 ·	 одержання	із	зовнішнього	середовища	основних	видів	енергії	за-

гальнопромислового	призначення;
	 ·	 організація	виробництва	власними	силами	тих	видів	енергії,	пере-

дання	яких	на	значні	відстані	нераціональне	чи	недостатнє	для	за-
доволення	потреб	підприємства;
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	 ·	 перетворення	енергії	(зміна	сили	струму,	напруги,	тиску)	і	підго-
товка	її	до	використання;

	 ·	 своєчасний	і	раціональний	розподіл	енергії	між	підрозділами	і	по-
дання	її	до	робочих	місць;

	 ·	 організація	 споживання,	 використання	 й	 економії	 енергії	 та	 па-
лива;

	 ·	 контроль	за	дотриманням	правил	експлуатації	енергетичного	об-
ладнання;

	 ·	 організація	 і	 виконання	 планово-профілактичних	 ремонтних	
робіт;

	 ·	 організація	зберігання	пального	й	енергії.
Структура управління енергогосподарства підприємства. На	не-

великих	підприємствах	енергетичне	господарство	підпорядковане	го-
ловному	механіку.	На	великих	підприємствах	управління	енергогос-
подарством	здійснюється	службою	головного	енергетика	(рис.	4.8).

Рис. 4.8. Варіант структури управління енергетичним  
господарством підприємства

Напрями	 підвищення	 ефективності	 роботи	 енергогосподарства	
підприємства:

1.	Удосконалення споживання енергії:
	 ·	 зниження	рівня	енергомісткості	продукції;
	 ·	 впровадження	технологій	енергозбереження;
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	 ·	 диспетчерування	розподілу	споживання,	виключення	невиробни-
чих	витрат;

	 ·	 удосконалення	структури	енергоспоживання;
	 ·	 матеріальне	стимулювання	 і	відповідальність	за	раціональне	ви-

користання	енергії.
2.	Удосконалення роботи енергогосподарства:

	 ·	 скорочення	витрат	на	ремонт	обладнання;	
	 ·	 вибір	найбільш	економічних	постачальників	енергоресурсів;
	 ·	 автоматизація	виробничих	процесів,	обліку	і	контролю	викорис-

тання	ресурсів;
	 ·	 спрощення	структури	енергетичного	господарства	підприємства.

4.4.2. інструментальне господарство

інструментальне господарство підприємства —	це	сукупність	від-
ділів	і	цехів,	які	зайняті	проектуванням,	придбанням,	виготовленням,	
ремонтом	і	відновленням	технологічного	устаткування,	а	також	його	
обліком,	зберіганням	і	видачею	на	робочі	місця.

основні завдання інструментального господарства:
	 ·	 розрахунок	потреби	в	інструментах	і	оснащенні;
	 ·	 планування	 придбання	 і	 виготовлення	 інструментів	 та	 устатку-

вання;
	 ·	 безперервне	 забезпечення	 високоякісними	 інструментом,	 устат-

куванням	всіх	робочих	підрозділів	і	робочих	місць;
	 ·	 контроль	за	правильною	експлуатацією	інструментів,	обладнання	

і	устаткування	та	скорочення	їх	витрат;
	 ·	 ремонт	і	поновлення	інструментів;
	 ·	 організація	обліку	і	зберігання	інструментів	і	устаткування;
	 ·	 зменшення	витрат	на	виготовлення,	придбання,	зберігання,	ремонт	

і	поновлення	інструментів,	обладнання	і	устаткування;
	 ·	 підтримання	 мінімально	 необхідних	 запасів	 інструментів,	 осна-

щення	і	устаткування.
До складу інструментального господарства промислового підпри-

ємства входять такі підрозділи:
	 ·	 відділ	чи	бюро	інструментального	господарства;
	 ·	 інструментальний	цех;
	 ·	 центральний	інструментальний	склад;
	 ·	 інструментально-роздаткові	комори;
	 ·	 централізований	 чи	 цехові	 дільниці	 ремонту	 і	 поновлення	 інст-

рументу.
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Структура управління інструментальним господарством. На	ве-
ликих	підприємствах	загальне	керівництво	інструментальним	госпо-
дарством,	його	організацію	і	планування	здійснює	відділ	інструмен-
тального	 господарства,	 що	 підпорядковується	 головному	 інженеру	
(рис	4.9).

Рис. 4.9. Структура управління інструментальним  
господарством підприємства

На	невеликих	підприємствах	ці	функції	виконує	бюро	інструмен-
тального	 господарства,	що	входить	до	складу	планово-виробничого	
відділу.	Структура	управління	інструментальним	господарством	ви-
значається	масштабом,	характером,	організаційним	типом	основного	
виробництва.

Напрями вдосконалення роботи інструментального господарства 
підприємства:
	 ·	 спрощення	конструкції	продукції,	 її	уніфікація	 і	 стандартизація,	

типізація	технологічних	процесів;
	 ·	 забезпечення	нормальних	умов	роботи	підрозділів	інструменталь-

ного	господарства;
	 ·		посилення	технічного	нагляду	за	правильною	експлуатацією	і	ви-

користанням	інструментів;
	 ·	 покращення	оперативного	обліку	і	витратних	лімітів;
	 ·	 підвищення	ефективності	ремонту	і	поновлення	інструментів,	об-

ладнання	й	устаткування;
	 ·	 підвищення	ефективності	використання	інструментів.

Директор

Головний	інженер

Відділ		
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тального		

господарства

Заступник	із	закупі-
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Інструментальний	цех

Заступник	з	виробництва
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Інструментальна	комора
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4.4.3. ремонтне господарство

Ремонтне господарство підприємства —	 це	 сукупність	 відділів	 і	
виробничих	 підрозділів,	 зайнятих	 аналізом	 технічного	 обладнання,	
наглядом	 за	 його	 станом,	 технічним	 обслуговуванням,	 ремонтом	 і	
розробленням	заходів	щодо	заміни	зношеного	обладнання	на	більш	
прогресивне	та	поліпшення	його	використання.

основні завдання ремонтного господарства підприємства:
	 ·	 підтримання	 технологічного	 обладнання	 в	 постійній	 експлуата-

ційній	готовності	та	його	поновлення;
	 ·	 збільшення	термінів	експлуатації	обладнання	без	ремонту;
	 ·	 удосконалення	 організації	 та	 підвищення	якості	 ремонту	 облад-

нання;
	 ·	 зменшення	 витрат	 на	 ремонт	 і	 технічне	 обслуговування	 техно-

логічного	обладнання.
Ремонтне	господарство	підприємства	включає	такі	підрозділи:

	 ·	 ремонтно-механічний	цех	(майстерні);
	 ·	 ремонтні	дільниці	у	складі	цехів;
	 ·	 склади	 (комори)	 для	 зберігання	 запасних	 частин,	 інструментів,	

дрібного	обладнання	тощо;
	 ·	 конструкторсько-технологічне	бюро;
	 ·	 планово-виробниче	бюро;
	 ·	 бюро	планово-профілактичних	ремонтів.

Структура управління ремонтним господарством. Ремонтне	
господарство	 підприємства	 очолює	 головний	 механік,	 який	 під-
порядковується	 головному	 інженеру	 (технічному	директору).	За-
лежно	від	розмірів	підприємства	і	характеру	виробничого	процесу	
застосовуються	 децентралізований,	 централізований	 і	 змішаний	
варіанти	організаційної	структури	управління	ремонтними	підроз-
ділами.

За	 децентралізованої	 структури	 управління	 (рис.	 4.10)	 технічне	
обслуговування	і	всі	види	ремонту	здійснюють	ремонтні	підрозділи,	
які	входять	до	складу	виробничих	цехів.

При	 централізованій	 структурі	 управління	 (рис.	 4.11)	 всі	 види	
ремонту	 і	 технічного	 обслуговування	 виконуються	 спеціалізовани-
ми	підрозділами,	які	входять	до	складу	централізованого	ремонтного	
виробництва.	Централізація	ремонту	сприяє	зниженню	собівартості	
робіт,	підвищенню	продуктивності	праці	ремонтників,	покращенню	
якості	обслуговування.
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Рис. 4.10. Децентралізована структура управління  
ремонтним господарством підприємства:

               адміністративне	управління;	

												функціональне	управління

На	невеликих	підприємствах	всі	види	ремонту	та	міжремонтного	
обслуговування	виконують	ремонтно-механічні	цехи	(дільниці)	під	
керівництвом	головного	механіка.

Рис 4.11. централізована структура управління  
ремонтним господарством підприємства

Напрями підвищення ефективності роботи ремонтного господар-
ства:
	 ·	 розвиток	спеціалізації	та	кооперації	ремонтного	господарства;
	 ·	 уніфікація	 і	 стандартизація	 елементів	 запасних	 частин,	 застосу-

вання	 систем	 автоматизованого	 проектування	 на	 основі	 класи-
фікації	та	кодування,	скорочення	термінів	проектних	робіт,	підви-
щення	їх	якості;

	 ·	 розвиток	 предметної	 і	 функціональної	 спеціалізації	 ремонтних	
робіт,	підвищення	технічного	рівня	ремонтних	підрозділів;

	 ·	 застосування	наукових	підходів	і	методів	менеджменту	при	орга-
нізації	ремонтних	підрозділів.

Головний	механік

Відділ	головного	механіка Центрально-механічний	цех

Ремонтні	підрозділи	в	основному	і	допоміжних	цехах

Головний	механік

Апарат		
управління

Спеціалізовані	
ремонтні	цехи

Бригади	технічного		
обслуговування	обладнання

Ремонтно-	
механічний	цех
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4.4.4. транспортне господарство

До	транспортного	господарства	підприємства	належать	транспорт-
ні	підрозділи	і	засоби	транспортування	вантажів	(транспортні	засоби	
всіх	типів	і	шляхи	підприємства).

основні завдання транспортного господарства підприємства:
	 ·	 своєчасне	транспортування	різноманітних	вантажів	відповідно	до	

вимог	виробничого	процесу;
	 ·	 ефективне	використання	транспортних	засобів	і	праці	співробіт-

ників	транспортного	господарства;
	 ·	 механізація	і	автоматизація	транспортних	і	вантажних	операцій;
	 ·	 зниження	собівартості	транспортних	операцій;
	 ·	 забезпечення	узгодженості	технологічних	і	транспортних	операцій;
	 ·	 здійснення	попереджувальних	ремонтів	транспортних	і	вантажних	

засобів,	підтримання	їх	у	робочому	стані;
	 ·	 добір	і	навчання	водіїв,	машиністів,	ремонтників.

На	 підприємстві	 використовують	 різноманітні	 види	 транспорту	
(табл.	4.1).

Таблиця 4.1
Види транспорту на підприємстві

ознака класифікації Види транспорту

За	сферою		
обслуговування

Міжцеховий	і	внутрішньоцеховий

За	режимом	праці Транспортні	засоби	постійної	(конвеєр)		
та	періодичної	дії	(автомобілі,	самохідні	візки	тощо)

За	напрямом	руху Транспортні	засоби	горизонтального,	вертикального	
(ліфти	тощо),	змішаного	переміщення	(крани	тощо)

За	рівнем	автоматизації Автоматичні,	механізовані,	ручні	транспортні	засоби

За	типом	вантажів Транспортні	засоби	для	переміщення	сипучих,		
наливних	і	штучних	вантажів

За	видом	і	призначенням Залізничний,	річковий,	автомобільний,	авіаційний,	
механічний,	трубопровідний,	пневматичний	тощо

За	рівнем	мобільності Стаціонарні	(конвеєри,	трубопроводи,	транспортери)	
та	пересувні	(візки,	електрокари,	автомобілі	тощо)	
транспортні	засоби

Управління	 транспортним	 господарством	на	великих	 і	 середніх	
підприємствах	 здійснює	 транспортний	 відділ.	 Фахівці	 транспорт-
ного	відділу	планують	обсяги	перевезень	і	вантажних	робіт,	керують	
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експлуатацією	 рухомого	 складу	 і	 шляхів	 сполучення,	 займаються	
обліком	і	аналізом	результатів	діяльності	транспортного	підприєм-
ства.

Транспортному	 відділу	 підприємства	 підпорядковується	 транс-
портний	цех	(рис.	4.12).

Рис. 4.12. Схема управління транспортним цехом  
підприємства

організація транспортного господарства підприємства охоплює:
	 ·	 планування	поновлення	транспортних	засобів;
	 ·	 аналіз	 раціональності	 транспортних	 схем,	 забезпечення	 прямо-

точності,	 стабільності	 й	 ритмічності	 виробничих	 процесів	 під-
приємства;

	 ·	 аналіз	ефективності	використання	транспортних	засобів;
	 ·	 вибір	і	обґрунтування	використання	транспортних	засобів;
	 ·	 розрахунок	 норм	 і	 нормативів	 витрат	 матеріальних	 ресурсів	 на	

ремонтно-експлуатаційні	потреби	транспортного	підприємства;
	 ·	 проектування	схем	вантажних	потоків;
	 ·	 оперативно-календарне	планування	транспортних	операцій;
	 ·	 диспетчеризація	роботи	транспортного	господарства;
	 ·	 облік,	контроль	 і	мотивацію	забезпечення	якості	й	ефективності	

роботи	транспортного	господарства.
Напрями вдосконалення організації роботи транспортного госпо-

дарства підприємства:
	 ·	 зменшення	транспортних	витрат	шляхом	раціонального	викорис-

тання	транспортної	і	вантажно-транспортної	техніки;
	 ·	 скорочення	кількості	працівників,	часу	вантажних	робіт	 і	транс-

портування	вантажів;

Начальник	транспортного	цеху

Диспетчерська		
група

Виробнича		
група

Д	І	Л	Ь	Н	И	Ц	І

Електро-
транспорту

Автомобілів		
і	тракторів

РемонтнаВантажних	
механізмів

Шляхова
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	 ·	 вивільнення	 працівників	 виробничих	 підрозділів	 від	 обов’язків,	
пов’язаних	з	доставкою	вантажів	на	виробництво	і	вивезенням	го-
тової	продукції;

	 ·	 скорочення	 кількості	 операцій	 переміщення	 (перевалок)	 ванта-
жів;

	 ·	 скорочення	циклу	транспортних	операцій;
	 ·	 удосконалення	технологічних	процесів	переробки	вантажів;
	 ·	 досягнення	 рівня	 організації	 операцій	 із	 переміщення	 вантажів,	

відповідного	рівню	організації	основного	виробництва;
	 ·	 комбінування	застосування	різних	транспортних	і	вантажних	за-

собів;
	 ·	 максимальне	 укрупнення	 транспортних	 партій	 і	 широке	 вико-

ристання	пакетних	і	контейнерних	перевезень;
	 ·	 раціональне	обслуговування	операцій	із	переміщення	вантажів.

4.4.5. Складське господарство

Складське	господарство	підприємства	має	такі	завдання:
	 ·	 своєчасне	 забезпечення	 виробництва	 сировиною,	 матеріалами,	

обладнанням,	запасними	частинами;
	 ·	 забезпечення	збереження	матеріальних	цінностей;
	 ·	 зменшення	витрат,	пов’язаних	із	здійсненням	складських	операцій	

і	утриманням	складів;
	 ·	 підвищення	 продуктивності	 праці	 та	 покращення	 умов	 праці	

складських	робітників.
Функції складського господарства:

	 ·	 накопичення	 матеріальних	 ресурсів,	 обсяг	 і	 номенклатура	 яких	
достатні	для	стабільного,	ритмічного	процесу	виробництва;

	 ·	 зберігання	і	облік	ресурсів,	матеріалів	і	готової	продукції;
	 ·	 планове	безперебійне	забезпечення	цехів	і	дільниць	матеріальними	

ресурсами;
	 ·	 підготовка	матеріалів	до	використання;
	 ·	 відвантаження	готової	продукції	споживачам.

Найважливішим	елементом	складського	господарства	є	склади	—	
будівлі	 та	 споруди,	 призначені	 для	 прийняття,	 розміщення,	 збере-
ження	матеріальних	ресурсів,	підготовки	їх	до	використання	і	відван-
таження	споживачам.

На	 підприємствах	 використовуються	 різні	 види	 складів	
(табл.	4.2).
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Таблиця 4.2
Класифікація складів

ознака класифікації типи складів

За	призначенням	вантажів Склади	сировини	і	матеріалів
Склади	палива
Склади	обладнання
Склади	готової	продукції
Інструментальні	склади

За	номенклатурою	цінностей Спеціалізовані	склади
Універсальні	склади.

За	функціями	у	виробничому	процесі Склади	матеріально-технічного		
постачання
Виробничі	склади
Збутові	склади

За	масштабами	діяльності Загальнозаводські
Цехові

За	типом	будівлі Відкриті
Напівзакриті
Закриті
Спеціальні

За	ступенем	механізації Немеханізовані
Механізовані
Автоматизовані
Автоматичні

За	типом	користувачів Індивідуальні
Колективного	користування

За	можливістю	доставки	вантажів	
різними	типами	транспорту

Пристанційні	(залізничний	транспорт)
Портові	(морський	річний	транспорт)
Прирельсові	(залізничний	транспорт)
Глибинні	(автомобільний	транспорт)

організація складського господарства підприємства передбачає 
вирішення таких проблем:
	 ·	 аналіз	 виробничої	 структури	 підприємства,	 особливостей	 його	

виробничих	процесів;
	 ·	 визначення	номенклатури	і	типу	складських	приміщень;
	 ·	 розроблення	 схем	 розміщення	 нових	 складських	 приміщень,	 їх	

проектування,	будівництво,	оренда;
	 ·	 організація	обліку	та	контролю	руху	матеріальних	потоків	через	

склади;
	 ·	 організація	видачі	і	доставки	вантажів	споживачам;
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	 ·	 аналіз	ефективності	роботи	складського	господарства,	розробка	і	
впровадження	пропозицій	щодо	покращення	його	роботи.

Контрольні питання і завдання

	 1.	Розкрийте	сутність	і	роль	виробничої	структури	в	загальній	струк-
турі	підприємства.

	 2.	Які	ви	знаєте	основні	елементи	виробничої	структури?
	 3.	Здійсніть	порівняльний	аналіз	основних	типів	виробничої	струк-

тури	підприємства.
	 4.	Назвіть	 основні	 характеристики	 і	 показники	виробничої	 струк-

тури.
	 5.	Розкрийте	основні	напрями	вдосконалення	виробничої	структури	

(підприємство	—	на	ваш	вибір).
	 6.	Які	 підрозділи	 є	 складовими	 виробничої	 інфраструктури	 орга-

нізації?
	 7.	Назвіть	основні	завдання	й	особливості	управління	енергетичним	

господарством	підприємства.
	 8.	Визначте	роль	і	особливості	організації	роботи	інструментально-

го	господарства	підприємства.
	 9.	Здійсніть	 оцінювання	 роботи	 транспортного	 господарства	 під-

приємства	(підприємство	—	на	ваш	вибір).
	10.	Розкрийте	 основні	 завдання	й	 особливості	 управління	 складсь-

ким	господарством	підприємства.
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Частина 2

СиСтема  
менеджменту організації

 Розділ 5. Стратегічний менеджмент 
організації

5.1. Сутність і зміст стратегічного 
 менеджменту організації

Стратегічний підхід до управління організацією забезпечує значні 
можливості її ефективного розвитку в складних динамічних умовах 
сучасного ринку.

Термін “стратегічне управління” було введено в 60–70-х роках 
ХХ ст. з метою розмежування поточного управління на рівні вироб-
ництва і управління, що здійснюється на вищому рівні.

Ключовим поняттям стратегічного менеджменту є “стратегія” 
(гр. мистецтво розгортання війська у битві, або мистецтво генерала).

Традиційно мистецтво стратегії розуміють як один із процесів 
управління організацією. При цьому йдеться про те, що стратегія у 
своєму розвитку має 2 етапи (розробку і впровадження); складається 
з багатьох рішень, що передбачають аналіз ресурсів і формування за-
гальних цілей і можливих варіантів їх реалізації, але без урахування 
обмежень, які з’являються на етапі реалізації; стосується переважно 
зовнішнього середовища діяльності організації.

Стратегія характеризується як набір правил для рішень, на які ор-
ганізація орієнтується у своїй діяльності. І. Ансофф, автор цього виз-
начення, пропонує 4 групи таких правил [2]:

1) правила, які доцільно використовувати, оцінюючи результати 
діяльності фірми на сьогодні та в майбутньому;

2) правила, за якими формуються відносини фірми із зовнішнім 
середовищем;

3) правила, згідно з якими встановлюються відносини і процедури 
всередині організації;
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4) правила, за якими фірма діє щодня.
Наприкінці 80-х років ХХ ст. з’явився новий підхід до поняття 

стратегії, що не суперечив минулим концепціям, але уточнював деякі 
аспекти:

а) у стратегії однаково важливі всі складові, оскільки на стадії 
впровадження можуть виникнути непередбачувані фактори і значно 
змінити результат;

б) стратегія пов’язана також із внутрішніми факторами діяльності 
організації;

в) стратегія — це процес, що відображає філософію керівництва 
фірми.

У наш час існує багато визначень стратегії.
У широкому розумінні стратегія — це взаємопов’язаний комплекс 

заходів щодо підвищення життєдіяльності організацій.
У практичному розумінні стратегія — це:

 · генеральна довгострокова програма або спосіб дій і порядок роз-
поділу пріоритетів і ресурсів організації для досягнення її цілей;

 · засіб досягнення довгострокових цілей фірми;
 · продумана сукупність норм і правил, покладених в основу розроб-

лення й прийняття стратегічних рішень, що впливають на май-
бутній стан підприємства.
Процес прийняття і здійснення стратегічних рішень, централь-

ною ланкою якого є стратегічний вибір, заснований на зіставленні 
власного ресурсного потенціалу із можливостями і загрозами зовніш-
нього середовища, у якому діє підприємство, називається стратегіч
ним управлінням.

У науковій літературі існує кілька точок зору щодо визначення 
сутності та змісту стратегічного управління, більшість із яких відоб-
ражено у практичному менеджменті. Прихильники кожної з цих то-
чок зору (табл. 5.1) дають різні відповіді на фундаментальні питання 
стратегічного управління:

1. Хто в організації є реальним архітектором стратегії?
2. Де в організації відбувається розроблення стратегії?
3. Як формуються організаційні стратегії?
Російський автор О. С. Віханський вважає, що стратегічне управ-

ління можна розглядати як динамічну сукупність п’яти взаємопов’я-
заних управлінських процесів (рис. 5.1):

1. Аналіз середовища, під час якого здійснюється вивчення макро-
оточення (вплив економіки, правового регулювання, політичних про-
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цесів, природного середовища і ресурсів, соціокультурних факторів, 
технологічного розвитку суспільства тощо), найближчого оточення 
підприємства (споживачі, постачальники, конкуренти, ринок робочої 
сили), внутрішнього середовища підприємства (персонал, організа-
ція управління, виробництво, фінансовий стан, організація марке-
тингу, корпоративна культура).

2. Визначення місії та цілей організації (формування завдання, 
яке в концентрованій формі розкриває сенс діяльності підприємства, 
його призначення; визначення довгострокових цілей; формування 
короткострокових цілей).

3. Вибір стратегії (прийняття рішення щодо того, якими засоба-
ми підприємство домагатиметься досягнення визначених цілей).

4. Виконання стратегії (організаційний етап здійснення страте-
гічних змін на підприємстві).

5. оцінка і контроль виконання стратегії [16].
Таблиця 5.1

наукові підходи до стратегічного менеджменту

назва підходу Ключові положення підходу

Дизайнерський Побудова стратегії — це спроба досягнення відповідності 
між характеристиками організації та її можливостями в 
зовнішньому середовищі

Формальний Створення стратегії розглядається як відносно  
ізольований систематичний процес формального  
планування

Аналітичний Процес формування стратегії — це зроблений  
на основі аналітичних розрахунків вибір ключової  
стратегічної позиції фірми залежно від галузевої структури 
ринку

Підприємницький Процес формування стратегії базується на життєвому 
досвіді, інтуїції та баченні керівника організації

Навчальний У сучасному складному і динамічному середовищі  
дотримання заздалегідь розробленої стратегії не має сенсу; 
стратегію необхідно створювати поступово, відповідно  
до розвитку і навчання організації

Політичний Розробка стратегії — це процес боротьби за вплив  
в організації і на галузевому ринку

Трансформаційний Стратегічне управління зводиться до адекватної реакції  
на зміни в зовнішньому середовищі шляхом трансформації 
організації
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Рис. 5.1. Структура стратегічного управління

Усі процеси стратегічного управління логічно слідують один за 
одним, існує стійкий зворотний зв’язок і вплив кожного процесу на 
інші й на всю їх сукупність.

Вплив стратегічного управління на результативність діяльності 
організації:

1) організація може звести до мінімуму негативні наслідки факто-
ра “невизначеності майбутнього”;

2) підприємство має змогу зосередитися на вивченні факторів 
зовнішнього середовища, що формують зміни, і відповідним чином 
пристосуватися до них;

3) фірма може отримати необхідну базу для прийняття стратегіч-
них і практичних рішень;

4) організація стає більш керованою, оскільки за наявності стра-
тегічних планів є змога порівнювати досягнуті результати з постав-
леними цілями, конкретизованими у вигляді планових завдань.

На жаль, стратегічне управління, не є універсальним для будь-
яких ситуацій і завдань. існують обмеження щодо використання 
стратегічного управління:

1) стратегічне управління не може дати точного і детального опи-
су майбутнього;

2) стратегічне управління не можна звести до сукупності правил, 
процедур, схем діяльності. Воно не дає рекомендацій, що і яким чином 
робити, розв’язуючи певні завдання або в певних ситуаціях. Кожен 
менеджер розуміє і реалізує стратегічне управління по-своєму;

2. Визначення 
місії і цілей

3. Вибір стратегії

1. Аналіз середовища

4. Виконання стратегії

5. Оцінка і контроль виконання
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3) процес стратегічного управління потребує величезних зусиль, 
великих витрат часу і ресурсів, пов’язаних з:
 · організацією стратегічного управління;
 · функціонуванням служб, що вивчають динаміку галузі, ринку;
 · необхідністю зростання ролі маркетингової служби, зв’язків із 

громадськістю;
4) різко збільшуються негативні наслідки помилок стратегічного 

передбачення і вибору.
5) за стратегічного управління часто забагато уваги приділя-

ється стратегічному плануванню. Проте розробка стратегічного 
плану не настільки важлива. Головне — його реалізація, здійснен-
ня змін, що зумовлює опір персоналу і проводиться із значними 
труднощами.

5.2. Порівняльна характеристика  
 стратегічного й оперативного управління

Більш ґрунтовно з’ясувати особливості стратегічного менеджмен-
ту допоможе розгляд його характеристик. До основних із них нале-
жать такі:

1. Суб’єкти стратегічного управління. За розроблення і вибір стра-
тегії відповідає вище керівництво організації. В заходах із реалізації 
стратегії беруть участь менеджери всіх рівнів управління і праців-
ники підприємства.

2. зміст місії. За стратегічного управління головним завданням 
є виживання організації в довготерміновій перспективі шляхом ус-
тановлення динамічного балансу з оточенням, задоволення потреб 
зацікавлених у діяльності підприємства осіб: споживачів, акціонерів, 
керівництва, персоналу, ділових партнерів та ін. Місія підприємства 
за нестратегічного управління полягає у виробництві товарів і на-
данні послуг з метою одержання прибутку від їх реалізації.

3. Головна увага керівництва. Зовнішнє середовище, відстеження 
змін у ньому і адаптація до них, пошук можливостей у конкурентній 
боротьбі — об’єкт головної уваги керівництва підприємств за страте-
гічного управління. За звичайного управління керівники насамперед 
вирішують внутрішні проблеми підприємств.

4. Фактор часу. Стратегічне управління орієнтоване на довго-
строкову перспективу. У розвинених країнах зі стабільним середови-
щем підприємства можуть розробляти стратегію розвитку на 5, 10, 
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15 років і більше. Звичайне (оперативне) управління передбачає 
розроблення середньо- і короткострокових планів (на 1–2 роки), що 
забезпечують реалізацію стратегії.

5. Порядок планування. Стратегічне планування починається з оці-
нювання потреб ринку, аналізу дій конкурентів, вивчення тенденцій 
розвитку галузі. За звичайного управління планування починається 
з аналізу внутрішніх можливостей і ресурсів організації.

6. Критерії ефективності управління. За звичайного управління 
такими критеріями є забезпечення прибутковості й раціонального 
використання виробничого потенціалу. За стратегічного управління 
найважливішими критеріями ефективності є своєчасність і точність 
реакції організації на нові запити ринку і зміни в оточенні.

7. Підхід до управління персоналом. За звичайного управління 
працівники є одним з основних видів ресурсів, виконавцями ок-
ремих функцій і завдань. За стратегічного управління працівни-
ки — це основа організації, головна цінність і джерело добробуту, 
якщо їх професійні якості відповідають обраній стратегії підпри-
ємства.

8. Масштаби діяльності підприємства. Стратегічне управління 
здійснюється керівництвом середніх і великих підприємств на фор-
мальній основі й супроводжується розробленням і затвердженням 
необхідних документів. Керівництво невеликих організацій якщо і 
займається розробленням і реалізацією стратегії, то менш формаль-
но, за допомогою періодичного обговорення довготермінових цілей і 
заходів щодо їх досягнення.

5.3. рівні розроблення стратегій  
 розвитку організації: стратегічна піраміда

Керівництво великих підприємств процес розроблення стратегії 
здійснює на кількох організаційних рівнях.

На рис. 5.2 показано піраміду розроблення стратегії для диверси-
фікованого й одногалузевого підприємств.

Корпоративна стратегія. Поширюється на всю компанію, охоп-
лює всі напрями її діяльності. Рішення щодо корпоративної стратегії 
зазвичай приймаються радою директорів: керівниками вищого рангу 
й іншими ключовими менеджерами.

Розроблення корпоративної стратегії для підприємства перед-
бачає: 
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 · дії щодо визначення меж і напрямів диверсифікації; 
 · заходи щодо покращення загальних показників роботи в тих 

галузях, у яких уже працює підприємство (швидке зростання най-
більш перспективних підприємств, забезпечення нормального 
функціонування основних сфер діяльності, підтримання ділової 
активності на малоприбуткових, але перспективних напрямах, 
відмова від непривабливих сфер бізнесу); 

 · пошук шляхів одержання синергетичного ефекту серед спорід-
нених господарських підрозділів і перетворення його на конку-
рентну перевагу; 

 · встановлення інвестиційних пріоритетів і спрямування корпора-
тивних ресурсів в найпривабливіші сфери діяльності.
ділова стратегія. Для підприємства, що займається одним видом 

бізнесу, корпоративна і ділова стратегія збігаються, відмінності між 
корпоративною і діловою стратегіями існують тільки в диверсифіко-
ваному підприємстві.

Ділова стратегія належить до управління окремою сферою діяль-
ності підприємства і складається із низки підходів і напрямів, що 

 диверсифіковане  одногалузеве 
 підприємство підприємство

 Корпо- Ділова 
 ративна  стратегія 
 стратегія

  Функціо-
 Ділова стратегія нальні стратегії 
  (НДПКР, виробни- 
  цтво, маркетинг, фі-
 Функціональні стратегії  нанси, персонал тощо) 
 (НДПКР, виробництво, мар- 
 кетинг, фінанси, персонал тощо)
  Операційні стратегії
  (регіони, райони, заводи, 
 Оперативні стратегії (регіони, заводи, відділи, функціональні напрями)
  відділи, функціональні напрями 

Рис. 5.2. рівні стратегії диверсифікованого  
й одногалузевого підприємства
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розробляються керівництвом з метою досягнення найкращих показ-
ників роботи в одній конкретній сфері діяльності.

Відповідальність за ділову стратегію несе менеджер стратегічного 
господарського підрозділу (стратегічної одиниці бізнесу) підприєм-
ства. основне завдання ділової стратегії — встановлення і закріплен-
ня довготермінової конкурентоспроможної позиції підприємства на 
ринку. Для виконання цього завдання ділова стратегія розробляється 
за такими основними напрямами:
 · планування заходів, спрямованих на посилення конкурентоспро-

можності та збереження конкурентних переваг;
 · формування механізму реагування на зовнішні зміни;
 · координація стратегічних дій основних функціональних підроз-

ділів (закупівлі, розробка нової стратегії, фінанси, виробництво, 
маркетинг);

 · зусилля щодо вирішення специфічних питань і проблем під-
приємства.
Функціональна стратегія. Належить до плану дій окремих фун-

кціональних відділів і служб підприємства (розроблення нової про-
дукції, виробництво, маркетинг, персонал, розподіл, фінанси тощо) 
у межах корпоративної і ділової стратегії. За її формування відпо-
відають керівники функціональних підрозділів. Роль функціональ-
ної стратегії полягає в підтримці загальної ділової стратегії та конку-
рентоспроможності компанії, створенні управлінських орієнтирів 
для досягнення визначених функціональних цілей підприємства.

Якщо керівники функціональних підрозділів здійснюють свою 
стратегію незалежно один від одного і від менеджера стратегічної 
одиниці бізнесу, це може призвести до нескоординованих дій, а від-
так — конфліктів. Щоб цього не трапилося, необхідно координувати 
функціональні стратегії на стадії обговорення, коли ще не пізно усу-
нути розбіжності.

операційні стратегії. Визначають, як забезпечити виконання важ-
ливих оперативних завдань (закупівля матеріалів, управління запа-
сами, ремонт, транспортування, рекламні кампанії тощо) у межах 
функціональних, ділових і корпоративних стратегій підприємства. 
Відповідальність за розробку операційних стратегій лягає на менед-
жерів середньої ланки, пропозиції яких повинні бути розглянуті й за-
тверджені їхніми керівниками.
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5.4. загальна класифікація стратегій  
 розвитку організацій

Спеціалісти зі стратегічного менеджменту вважають, що скільки 
існує підприємств, стільки ж існує і конкретних стратегій. Найбільш 
поширені перевірені практикою і висвітлені в літературі стратегії 
можна класифікувати за різними ознаками (табл. 5.2).

Таблиця 5.2
основні типи стратегій організацій

Стратегії щодо  
продукту

Стратегії інтеграцій
ного зростання

Стратегії  
диверсифікації

 · Стратегія диферен-
ціації

 · Стратегія низьких  
витрат

 · Стратегія фокусу-
вання

 · Стратегія верти-
кальної інтеграції 
(прогресивної, 
регресивної)

 · Стратегія горизон-
тальної інтеграції

 · Стратегія диверсифікації  
в споріднені галузі (кон-
центрична, горизонтальна)

 · Стратегія диверсифікації 
в неспоріднені галузі 
(конгломератна)

 · Стратегія транснаціо-
нальної диверсифікації

Стратегії скорочення 
бізнесу

Конкурентні  
стратегії

міжнародні  
стратегії

 · Стратегія ліквідації
 · Стратегія “збирання 

врожаю”
 · Стратегія скорочення 

бізнесу
 · Стратегія скорочення 

витрат

 · Стратегії в нових,  
зрілих, неперспек-
тивних і роздрібне-
них галузях

 · Стратегії лідерів, 
послідовників  
і аутсайдерів

 · Глобальна стратегія
 · Багатонаціональна 

стратегія

Функціональні  
стратегії

Стратегії невеликих 
фірм

Стратегії можливостей  
за товарами/ринками

 · Інноваційна стратегія 
 · Виробнича стратегія
 · Фінансова стратегія
 · Маркетингова страте-

гія (товарна, марочна, 
цінова, збутова, 
комунікаційна)

 · Кадрова стратегія

 · Стратегія копію-
вання

 · Стратегія оптималь-
ного розміру 

 · Стратегія участі  
в продукті крупної 
фірми

 · Стратегія викорис-
тання переваг 
великої фірми 

 · Стратегія глибокого 
проникнення на ринок

 · Стратегія розвитку 
(розширення) ринку

 · Стратегія розробки товару



113

5.4.1. Стратегія низьких витрат
Стратегія низьких витрат ґрунтується на зменшенні власних 

витрат на виробництво продукції порівняно з конкурентами, при 
цьому керівництво фірми орієнтується на широкий ринок і масо-
ве виробництво. Якщо фірма має низькі витрати на виготовлення 
одиниці продукції, вона може забезпечити необхідний для свого 
виживання рівень прибутків. Низькі ціни дають змогу отримувати 
більшу частку прибутку порівняно з конкурентами, краще реагу-
вати на зростання собівартості, вони можуть одночасно слугувати 
бар’єром для появи нових конкурентів. Застосовуючи стратегію 
низьких витрат, фірма має можливість спрямовувати більше коштів 
на маркетинг і збут.

Напрацьовано багато практичних засобів скорочення витрат, 
основними серед яких є:
 · збільшення обсягів виробництва і попиту;
 · зменшення накладних витрат;
 · створення дешевих для виробництва моделей продукції;
 · монополія на дешеву сировину;
 · впровадження нового устаткування тощо.

Стратегію низьких витрат доцільно використовувати за таких 
ринкових умов:
 · попит на продукцію високоеластичний за ціною і є досить одно-

рідним;
 · переважає цінова конкуренція;
 · фірми-конкуренти продають такі самі товари, що й організація;
 · підприємство має доступ до джерел дешевої сировини, робочої 

сили або інших джерел зниження собівартості продукції.
Вибір стратегії низьких витрат має і певні небезпеки. Найчастіше 

фірми помиляються, переоцінивши свої можливості управляти ви-
тратами.

5.4.2. Стратегія диференціації
Стратегія диференціації застосовується відомими компаніями 

і полягає у виробництві різноманітних модифікацій високоякісної 
популярної марочної продукції для ринку з неоднорідним попитом. 
При цьому основним завданням підприємства є забезпечення уні-
кальності та вищої цінності продукції для покупців з точки зору рів-
ня якості, особливих характеристик, методів збуту, сервісного обслу-
говування порівняно з конкурентами.
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Застосування цієї стратегії доцільне за таких умов:
а) на підприємстві:

 · наявність іміджу виробника надійної продукції, технічного лідер-
ства в галузі;

 · володіння ноу-хау, недосяжними для конкурентів;
 · наявність розвиненої служби НДДКР і гнучкого виробництва, яке 

дає змогу оперативно модифікувати продукцію відповідно до змін 
ринку;

 · створення атмосфери творчості, залучення кращих робітників до 
співпраці;

 · забезпечення високого рівня якості продукції/послуг;
 · продукція має значну кількість відмінних характеристик, які ви-

діляються і цінуються споживачами;
 · наявність високопрофесійної маркетингової служби, на функціо-

нування якої витрачаються значні ресурси;
 · здійснення збуту продукції в комплексі із супутніми послугами;

б) на ринку:
 · наявність значної кількості покупців, які визнають виділені ха-

рактеристики продукції цінними для себе;
 · переважає нецінова конкуренція;
 · попит на продукцію різноманітний за структурою;
 · ознаки диференціації не можуть бути швидко і без значних витрат 

зімітовані конкурентами.
Види диференціації. Напрями диференціації обираються підпри-

ємством з урахуванням таких критеріїв:
 · важливість і привабливість для великої кількості покупців;
 · неповторність, неможливість використання чи копіювання конку-

рентами;
 · забезпечення значної переваги над іншими способами одержання 

тих самих благ;
 · доступність і відчутність для споживачів;
 · прийнятність для покупців ціни;
 · рентабельність для підприємства.

Таким критеріям відповідають п’ять основних напрямів дифе-
ренціації, які використовуються підприємствами у практиці бізнесу. 
Розглянемо продуктову диференціацію, сервісну, диференціацію пер-
соналу, каналів розподілу продукції, диференціацію іміджу підпри-
ємства.
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Продуктова диференціація — пропозиція продукції підприємс-
тва з характеристиками і дизайном, кращими, ніж у конкурентів. Ос-
нову продуктової диференціації становить товарний асортимент про-
дукції підприємства, під яким розуміють групу аналогічних чи тісно 
пов’язаних між собою товарів.

Основними показниками продуктової диференціації є:
1. додаткові можливості — характеристики, що розширюють ос-

новну функцію продукту. При цьому відправною точкою є макси-
мально спрощена версія товару. Підприємство може розробляти мо-
дифікації товару, додаючи нові можливості базовій моделі. Кожна із 
запропонованих додаткових можливостей продукції може сприяти 
залученню нових покупців.

2. Рівень якості продукції, який може бути чудовим, високим, се-
реднім, низьким. Виробнику необхідно співвідносити рівень якості 
продукції з потребами цільового ринку і товарами конкурентів. При-
бутки підприємств, що виробляють продукцію високої якості, знач-
но перевищують прибутки виробників низькоякісної продукції, що 
пов’язано з можливістю встановлення високих цін, значною кількіс-
тю повторних купівель, прихильністю споживачів до товарної марки. 
Проте необґрунтоване підвищення якості призводить до зворотної 
реакції — зменшення кількості споживачів, які готові платити за уні-
кальний за своїми характеристиками продукт. У межах продуктової 
диференціації застосовуються кілька варіантів стратегій зміни рівня 
якості виробів: 
 · постійне покращення продукції, що значно збільшує прибутки і 

розширює частку ринку підприємства;
 · підтримання рівня якості продукції на певному рівні;
 · поступове зниження якості продукції для компенсації поперед-

ніх витрат з надією на те, що покупці не помітять змін. Деякі 
підприємства знижують якість продукції спеціально для збіль-
шення поточних прибутків.
3. довговічність, яка визначає тривалість служби (роботи) виробу 

в нормальних та важких умовах експлуатації.
4. Надійність — показник імовірності нормального функціонуван-

ня (без несправності чи відказів) продукту впродовж визначеного пе-
ріоду.

5. Ремонтопридатність — відображає ступінь складності віднов-
лення працеспроможності несправного виробу.
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6. Стилістичне рішення, яке відображає сприйняття товару спо-
живачами.

7. дизайн як сукупність показників, які визначають зовнішній 
вигляд і функціонування продукту з точки зору вимог споживача.

Сервісна диференціація — пропозиція різноманітного і більш 
якісного порівняно з конкурентами рівня послуг, що супроводжують 
продукцію підприємства.

Сервісна диференціація може стати ключовим фактором у конку-
рентній боротьбі, коли диференціація фізичної продукції підприєм-
ства є проблематичною, невигідною чи неможливою.

Покупці і клієнти насамперед цінують такі аспекти сервісної ди
ференціації:
 · простота оформлення замовлень;
 · швидка і пунктуальна доставка товарів;
 · встановлення і налагодження;
 · навчання персоналу підприємств-покупців правильного й ефек-

тивного використання обладнання;
 · консультування споживачів, забезпечення їх додатковою інфор-

мацією й необхідними порадами щодо користування продук-
цією;

 · якість обслуговування і ремонту;
 · додаткові послуги, наприклад пільги, контракти на технічне 

обслуговування, вигідні умови гарантії.
У межах сервісної диференціації приймаються рішення щодо ор-

ганізації системи сервісу споживачів і клієнтів підприємства. Залеж-
но від особливостей ринкової ситуації, місця розташування підпри-
ємства, характеристик продукції, потреб клієнтів можуть бути обрані 
такі варіанти організації системи сервісу:
 · сервіс здійснюється персоналом підприємства-виробника;
 · сервіс здійснюється персоналом філіалів підприємства-вироб-

ника;
 · відповідальність за організацію сервісу передається виробникам 

обладнання, запасних частин, деталей і вузлів;
 · виконання сервісних робіт доручається незалежній спеціалізованій 

фірмі;
 · сервіс здійснюється посередниками (агентськими фірмами, ди-

лерами);
 · роботи з технічного обслуговування доручаються персоналу під-

приємства-покупця. 
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Диференціація персоналу — це наймання і тренінг персоналу, 
котрий здійснює свої функції щодо роботи з клієнтами ефективніше, 
ніж персонал конкурентів.

Особливо важлива ця стратегія в комплексі із сервісною диферен-
ціацією у сфері послуг.

диференціювання каналів розподілу. Канал розподілу — шлях 
просування товару від місця його виготовлення до місця продажу.

Типи каналів розподілу:
а) за кількістю рівнів каналу (посередників):
 · нульовий;
 · однорівневий;
 · дворівневий;
 · трирівневий;
б) за організацією каналу розподілу:
 · традиційний;
 · вертикальний (корпоративний, керований, договірний);
 · горизонтальний;
 · багатоканальна маркетингова система.
диференціація іміджу. імідж — сприйняття підприємства та його 

товарів суспільством.
При використанні диференціації іміджу фірма може випуска-

ти продукцію під різними товарними марками для різних сегментів 
ринку.

5.4.3. Стратегія фокусування

Стратегія фокусування орієнтує керівництво фірми на роботу 
з товарами вузької спеціалізації або тими, які мають велику уні-
кальність. Керівництво фірми може контролювати витрати шляхом 
концентрації зусиль на декількох провідних товарах (послугах), що 
призначені для обмеженого кола споживачів; створення особливої 
репутації при обслуговуванні ринку, який може бути незадоволе-
ний конкурентами.

Для застосування стратегії фокусування необхідні такі ринкові 
умови:
 · потреби споживачів у даній продукції є різноманітними;
 · є ринкові сегменти, на яких можна сконцентрувати увагу і діяль-

ність підприємства;
 · ринкова ціна забезпечує прибутковість і потенціал до зрос-

тання;
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 · конкуренти не розглядають даний ринковий сегмент як приваб-
ливий через можливість великих витрат;

 · ресурси фірми не дають змоги обслуговувати весь ринок, проте 
вона може якісно обслуговувати “своїх” клієнтів.
Ризики для фірм, що застосовують стратегію фокусування:

 · частина ринку стає настільки привабливою, що переповнюється 
конкурентами;

 · можливість відмови споживачів від переваг спеціалізованих това-
рів внаслідок великої різниці в цінах спеціалізованих фірм і цін на 
всьому ринку;

 · можливість скорочення різниці між потребами цільового сегмента 
і всього ринку;

 · можливість проникнення конкурентів на обраний цільовий ринок 
і досягнення ними вищого рівня спеціалізації.

5.4.4. Стратегії інтеграції

інтеграція (лат. integer — цілий) — об’єднання економічних су-
б’єктів, поглиблення їх взаємодії; розвиток зв’язків між ними.

Інтеграція — рівень співпраці між частинами організації, який 
забезпечує досягнення стратегічних цілей у межах вимог з боку зо-
внішнього середовища.

Мотивами інтеграції підприємств є:
 · отримання нових можливостей реалізації продукції, робіт або 

послуг;
 · посилення дієвості маркетингу;
 · розширення виробничих можливостей;
 · освоєння нових ринків збуту;
 · зменшення капітальних витрат, ризику при створенні нових ви-

робничих потужностей;
 · можливість уникнути сезонності в роботі;
 · економія транспортних витрат;
 · зменшення конкуренції на галузевому ринку;
 · придбання цінних ноу-хау, репутації, торгової марки іншого під-

приємства.
Існують різні типи стратегій інтеграції (табл. 5.3).
За функціональної інтеграції об’єднуються підприємства, по-

в’язані процесом виробництва.
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Таблиця 5.3
Класифікація стратегій інтеграції

Класифікаційна ознака типи стратегій інтеграції

Принцип об’єднання  · функціональна
 · інвестиційна

Напрям зростання й 
об’єднання підприємств

 · вертикальна (зворотна, пряма)
 · горизонтальна

Сфера (галузь) об’єднання  · технологічна
 · фінансова
 · виробнича
 · маркетингова
 · збутова тощо

Бажання учасників  · дружня (об’єднання, злиття)
 · ворожа (поглинання)

Ступінь об’єднання  · повна
 · часткова
 · квазіінтеграція

Особливості юридичного 
оформлення

 · м’яка
 · жорстка

Географічна (територіальна)  · місцева (локальна)
 · регіональна
 · міжрегіональна
 · національна
 · міждержавна
 · глобальна

Організаційна форма  · картель, синдикат, пул
 · асоціація, корпорація
 · консорціум, трест, концерн, холдинг, фінансова 

група, промислово-фінансова група
 · виробниче, науково-виробниче, міжгалузеве, 

територіальне об’єднання

За інвестиційної інтеграції об’єднання здійснюється без вироб-
ничої єдності підприємств.

За вертикальної інтеграції відбувається об’єднання підприємств 
однієї галузі, які перебувають на різних технологічних етапах вироб-
ничого процесу. Найчастіше така інтеграція реалізується у двох ос-
новних формах, що характеризують спрямованість зростання і місце 
підприємства у виробничому процесі:
 · зворотна (регресивна) інтеграція;
 · пряма (прогресивна) інтеграція.
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зворотна (регресивна) інтеграція забезпечує зростання під-
приємства завдяки приєднанню функцій, які раніше виконува-
лися постачальниками, тобто придбанню джерел сировини чи 
встановленню контролю над ними, виробництву комплектуючих 
виробів, напівфабрикатів. Метою зворотної інтеграції може бути 
захист стратегічно важливого джерела ресурсів чи доступ до нової 
технології, важливої для основної діяльності, зменшення залеж-
ності від постачальників.

Пряма (прогресивна) інтеграція полягає в зростанні підприємства 
завдяки приєднанню ним функцій дистриб’юторів продукції: збуто-
вих, рекламних, транспортних, сервісних тощо.

Вертикальна інтеграція типова для широкого переліку галузей 
бізнесу: автомобілебудування, металургії, нафтопереробки, дерево-
обробної, целюлозно-паперової, харчової промисловості.

Стратегія горизонтальної інтеграції — об’єднання підприємств, 
які діють і конкурують на спільному ринку. Метою горизонтальної 
інтеграції є посилення позицій підприємства в галузі шляхом погли-
нання конкурентів чи встановлення контролю над ними. Стратегія 
забезпечує підприємству економію на масштабах виробництва, змен-
шення загрози конкурентної боротьби, поширення спектра товарів і 
послуг, географічне розширення ринків. Горизонтальна інтеграція є 
формою диверсифікації підприємств.

За м’якої форми інтеграції узгодження інтересів відбувається 
без підписання юридичних документів. У цьому разі підприємство не 
має можливості будь-яким жорстким формальним шляхом (напри-
клад, через суд) вплинути на своїх партнерів.

Жорстка форма інтеграції передбачає оформлення відносин че-
рез юридично обов’язковий договір і створення таким чином холдин-
гів, промислово-фінансових груп, партнерів.

Дружнє об’єднання (злиття) — угода між кількома підприєм-
ствами, капітал яких об’єднується в одній компанії. Здебільшого 
здійснюється між близькими за розміром підприємствами за рішен-
ням вищого менеджменту (власників, засновників).

Ворожа інтеграція (поглинання) — форма примусового злит-
тя, що передбачає ліквідацію фірми, яка поглинається, і передання 
фірмі, яка поглинає, усього майна, зобов’язань, боргів ліквідованої 
фірми. Водночас фірма, що поглинає, збільшує свої активи на суму 
чистих активів поглинутої компанії, а її акціонери мають право прид-
бати нові акції пропорційно до пайової участі кожного з них.
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Вороже поглинання компаній здійснюється через скуповування її 
акцій на ринку всупереч волі власників.

Різновидом інтеграції є “повзуче поглинання” — скуповування 
акцій компанії шляхом відкритого придбання їх на фондовій біржі 
впродовж певного періоду з метою дальшого поглинання. 

5.4.5. Стратегії диверсифікації

Стратегії диверсифікованого зростання реалізуються тоді, коли 
фірми вже не можуть розвиватися на одному ринку з певною продук-
цією в межах певної галузі.

диверсифікація — докладання зусиль фірми для розробки різних 
товарних груп з метою зменшення фінансового ризику. Диверсифіка-
цію використовують з метою зменшення залежності фірми від одного 
ринку чи товарної групи.

Стратегія диверсифікації поділяється на:
 · диверсифікацію в споріднені галузі (концентричну, горизон-

тальну); 
 · диверсифікацію в неспоріднені галузі (конгломератну).

Стратегія концентричної диверсифікації базується на пошуку і 
використанні додаткових можливостей бізнесу для виробництва но-
вої продукції, яка з технічної та маркетингової точок зору подібна до 
продукції фірми. Як правило, ці товари привертатимуть увагу нових 
класів споживачів.

Стратегія горизонтальної диверсифікації передбачає пошук мож-
ливостей зростання на ринку завдяки новій продукції, яка відріз-
няється від тієї, що використовується. При цьому нова продукція 
повинна бути зорієнтована на старих клієнтів фірми. Важливою умо-
вою реалізації цієї стратегії є попереднє оцінювання фірмою власних 
можливостей у виробництві нової продукції.

Стратегія конгломератної диверсифікації полягає в тому, що фір-
ма розширюється завдяки виробництву продуктів, технологічно не 
пов’язаних з попередніми, які реалізуються на нових ринках. Це одна 
з найскладніших стратегій розвитку, оскільки її впровадження зале-
жить від багатьох факторів: кваліфікації персоналу, наявності необ-
хідних грошових сум тощо. Головною перевагою цього типу стратегії 
є зниження ризику для конгломерату загалом. Це пояснюється тим, 
що різні галузі можуть одночасно перебувати на різних етапах жит-
тєвого циклу.
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5.4.6. Стратегії підприємств залежно від розвитку  
 галузевого ринку
Будь-який галузевий ринок має власний життєвий цикл, який скла-

дається зі стадій зародження, зростання, зрілості та спаду (рис. 5.3).

 Обсяги Зародження Зростання Зрілість Спад 
 продажу

Час
Рис. 5.3. життєвий цикл галузевого ринку

Життєвий цикл може змінюватися під впливом попиту, розвит-
ку конкуренції, появи і поширення нових знань, технологій вироб-
ництва, товарів-замінників тощо. Виходячи з моделі життєвого цик-
лу, всі галузеві ринки можна розподілити на три групи:

1) нові або ті, що розвиваються;
2) зрілі;
3) неперспективні, які переживають спад.
На кожній стадії розвитку галузевого ринку підприємствам необ-

хідно застосовувати різні стратегії.
Нові галузеві ринки вважаються привабливими і перспективними 

для розвитку бізнесу, вони мають деякі особливості:
 · значні розбіжності в якостях і характеристиках товарів, дефіцит 

статистичної інформації, що не дає змоги чітко визначити тенденції 
розвитку ринку;

 · поява нових розробок, винаходів, ноу-хау, які є основою важли-
вих конкурентних переваг;

 · відносно низькі вхідні бар’єри в галузь для нових підприємств;
 · підприємства відчувають дефіцит інформації про конкурентів, по-

треби і смаки споживачів; споживачі, у свою чергу, недостатньо 
ознайомлені з характеристиками нових товарів, не поспішають їх 
придбати;

 · проблеми з пошуком надійних постачальників сировини, мате-
ріалів;
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 · дефіцит фінансових ресурсів для підтримання необхідного рівня 
досліджень, розробок, розширення бізнесу.
для досягнення успіху на ринках, які розвиваються, підприємствам 

рекомендуються такі дії:
1) за дефіциту фінансових ресурсів для освоєння технологічних 

досягнень можна створювати стратегічні союзи з іншими підприєм-
ствами для одержання необхідного досвіду і можливостей. Якщо 
можливостей і бажання об’єднуватися з іншими підприємствами не-
має, потрібно застосовувати стратегію фокусування;

2) для досягнення лідерства в новій галузі за наявності ресурсів 
може бути використана стратегія диференціації, спрямована на до-
сягнення переваг якостей товару;

3) активне вдосконалення технологічного процесу, поліпшення 
якості продукції, її дизайну, організація нових каналів збуту;

4) освоєння нових споживчих сегментів, пошук нових способів 
використання товару, розширення частки ринку. Користування това-
рами першого покоління необхідно зробити для споживачів легким і 
фінансово необтяжливим;

5) використання інформаційної, іміджевої реклами для ознайом-
лення споживачів із товарами, формування у них позитивного вра-
ження щодо підприємства;

6) швидка реакція на технологічні зміни, появу перспективних 
розробок;

7) використання зниження цін для залучення до ринку нових спо-
живачів;

8) готовність до появи на галузевому ринку сильних, фінансово 
стійких конкурентів, які застосовують агресивні стратегії.

Перехід на стадію зрілості призводить до значних змін галузево-
го ринку. Споживчий попит знижується, що загострює конкуренцію 
за частку ринку, поширюється цінова конкуренція, зростає інтенсив-
ність реклами, стимулювання збуту. Покупці стають більш вимогли-
вими до якості обслуговування. Виробникам стає дедалі складніше 
розробляти нові варіанти товарів, напрями їх використання. Прибут-
ковість галузі стабільно скорочується.

У цій непростій ситуації для розвитку бізнесу підприємствам ре
комендуються такі дії:

1) скорочення товарного асортименту за рахунок продукції, яка 
повільно реалізується. Зняття цих товарів з виробництва значно ско-
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рочує витрати і дає змогу сконцентрувати зусилля на прибутковішій 
продукції;

2) удосконалення технологічного процесу, що забезпечує змен-
шення витрат, покращення контролю якості, розширення можли-
востей щодо виробництва перспективних модифікацій продукції, 
скорочення термінів між розробленням товару і його виведенням на 
ринок;

3) зменшення витрат на одиницю продукції, що забезпечується 
завдяки скороченню апарату управління, малоефективних ланок в 
організації постачання, виробництва, збуту продукції, переведенню 
на використання дешевих компонентів, одержанню знижок у поста-
чальників;

4) інтенсифікація зусиль щодо стимулювання збуту, які можуть 
включати використання знижок, подарунків від підприємства, надан-
ня додаткових послуг, покращення характеристик продукції, онов-
лення її дизайну, інформування покупців про проведені зміни;

5) встановлення контролю над підприємствами-конкурентами, 
які скорочують бізнес, стають банкрутами і можуть посилити позиції 
підприємства-покупця завдяки, наприклад, переходу до нього клієн-
тури компанії-банкрута;

6) вихід на інші ринки (зокрема закордонні), де ще є зростання по-
питу на товар і не така сильна конкуренція. Такі дії мають сенс, коли 
споживачі на інших ринках не надто вимогливі до характеристик то-
вару, що уможливить зменшення витрат виробництва, а конкуренти 
не є великою загрозою.

Найбільш привабливими з-поміж галузей, що перебувають у ста-
дії спаду, є ті, де обсяги збуту скорочуються повільно. Там завжди 
існують прибуткові сегменти.

Для неперспективного галузевого ринку очевидними є страте-
гії “збирання врожаю”, продажу підприємства чи припинення його 
діяльності. Але компанії, які мають певний запас потужностей, мо-
жуть досягти і в такій ситуації добрих результатів. Вони мають мож-
ливість збільшити обсяги збуту за рахунок слабких конкурентів, які 
покидають ринок.

для збереження бізнесу на неперспективних ринках підприєм
ствам рекомендуються такі дії:

1) фокусування на сегментах ринку, які зростають. Навіть якщо 
ринок загалом переживає застій, на ньому можуть бути сегменти, що 
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розвиваються. Підприємець, який першим сконцентрує свою увагу 
на вигідних сегментах, не тільки уникне спаду в збуті та прибутках, 
але й одержить конкурентні переваги;

2) диференціація на основі покращення якості та інновацій. Вдалі 
новинки дають можливості для використання нецінових переваг пе-
ред конкурентами;

3) забезпечення найменших витрат порівняно з іншими підпри-
ємствами галузевого ринку за рахунок передання окремих функцій і 
видів діяльності іншим підприємствам, якщо вони виконуватимуться 
з меншими витратами; за більш чіткого планування внутрішніх про-
цесів; оптимізації збутової, комунікаційної діяльності; відмови від 
дрібних та збиткових збутових точок.

Підприємства, які діють на неперспективних ринках, можуть при-
пуститися таких стратегічних помилок: надто оптимістично стави-
тися до ситуації і пасивно очікувати покращення справ; надто швид-
ко вилучати з обороту значну часток коштів, що може зашкодити 
бізнесу; втягтися у виснажливу конкурентну боротьбу за неперспек-
тивний ринок.

5.4.7. Функціональні стратегії підприємств 

До функціональних належать стратегії, які розробляються функ-
ціональними відділами і службами підприємства на основі корпора-
тивної і ділової стратегій. Це маркетингова, фінансова, інноваційна, 
виробнича стратегії, стратегія управління персоналом тощо. Завдан-
ням функціональної стратегії є пошук ефективної поведінки функ-
ціонального підрозділу у межах загальної стратегії. Відповідальність 
за розроблення і реалізацію функціональної стратегії передається 
керівникам функціональних підрозділів.

маркетингова стратегія підприємства. У стратегічному плані під-
приємства, орієнтованого на ринок, посідає чільне місце Усі менед-
жери вищого рівня, а не тільки менеджери з маркетингу, мають бути 
залучені до її розроблення. Підприємство планує свою маркетингову 
стратегію за допомогою маркетингової інформаційної системи, мар-
кетингових досліджень і розуміння поведінки покупців. Плануван-
ня маркетингової стратегії означає вибір цільового ринку (особливої 
групи споживачів, чиї потреби підприємство прагне задовольнити) і 
визначення оптимальної структури елементів комплексу маркетин-
гу, до яких належать:
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 · товарна політика (рішення щодо рівня якості, характеристик 
продукції, марочної назви, номенклатури та асортименту, дизайну, 
упаковки);

 · цінова політика (рішення щодо загального рівня цін, зв’язку ціни і 
якості продукції, діапазону цін, методів ціноутворення, реакції на 
зміни цін конкурентами тощо);

 · збутова політика (рішення щодо методу розподілу товару, вибору 
типу каналу товароруху, вибору посередників, організації оптової 
та роздрібної торгівлі, сервісного обслуговування тощо);

 · комунікаційна політика (рішення щодо застосування реклами, 
заходів комерційної пропаганди, участі у виставках, здійснення 
спонсорської діяльності, стимулювання збуту, організації осо-
бистого продажу).
Фінансова стратегія підприємства. Розроблення обґрунтованої 

фінансової стратегії є основою забезпечення життєздатності підпри-
ємства у довгостроковій перспективі. Стратегія фінансування перед-
бачає визначення цілей використання фінансових ресурсів, методів 
фінансування, управління рухом фінансових ресурсів, фінансове пла-
нування тощо.

основними принципами фінансової стратегії є:
 · балансування матеріальних і фінансових потоків;
 · ефективне фінансування розвитку, підтримки чи скорочення окре-

мих підсистем та підприємства загалом;
 · прогнозування альтернативних варіантів розвитку підприємства з 

точки зору фінансових характеристик його діяльності;
 · фінансовий контроль та аналіз діяльності підприємства.

до важливих складових фінансової стратегії підприємства нале
жать:
 · рішення про доцільну для підприємства структуру капіталу, 

наприклад, співвідношення між основним і оборотним, власним і 
залученим капіталом;

 · дивідендна політика підприємства (акціонерного товариства): 
співвідношення простих і привілейованих акцій, облігацій, вексе-
лів; сплачення дивідендів акціонерам чи спрямування грошей на 
подальший розвиток; прийняття рішення щодо розміщення ди-
відендів;

 · політика підприємства щодо боргів: де, на який час, у яких обсягах, 
під який відсоток і на яких умовах можна брати гроші в борг;
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 · визначення відносин з фінансовими, страховими, кредитними ор-
ганізаціями, акціонерами, фінансовим ринком взагалі;

 · розміщення акцій: часткове розміщення; пропозиції для відкри-
того продажу; акції прості чи привілейовані, їх співвідношення 
тощо.
інноваційна стратегія підприємства. Значення цієї функціо-

нальної стратегії зростає в наукомістких сферах бізнесу; її основою 
є управління дослідженнями, розробками і розвитком підприємства, 
створення і використання різних нововведень.

У межах інноваційної стратегії приймаються рішення щодо роз-
витку власної наукової, науково-технічної та експериментальної 
бази; здійснення досліджень самостійно чи в кооперації з іншими 
організаціями; оформлення замовлень на виконання наукових до-
сліджень чи експериментальних робіт зовнішніми організаціями; 
придбання ліцензій на право виробництва товарів і послуг; управ-
ління новими проектами, програмами.

Можливими варіантами інноваційної стратегії підприємства мо-
жуть бути:
 · традиційна — поліпшення якості продуктів на наявній техноло-

гічній базі;
 · опортуністична — орієнтація на продукт-лідер на ринку, який не 

потребує високих витрат на наукові розробки і дослідження;
 · імітаційна — купівля ліцензій із мінімальними витратами на 

власні наукові розробки і дослідження;
 · оборонна — не відставати від інших, але і не претендувати на до-

мінування;
 · наступальна — бути першим на ринку завдяки високому рівню 

інноваційного процесу, кваліфікованим кадрам, можливостям роз-
поділяти ризик та іншим конкурентним перевагам.
Виробнича стратегія підприємства. Забезпечує організацію й 

ефективне функціонування виробничого процесу підприємства і дає 
відповіді на запитання:
 · що і в якій кількості виробляти?
 · як і якими засобами виробляти?
 · для кого і коли виробляти?

Виробнича стратегія існує у вигляді програми розробки й управ-
ління процесом створення продуктів і послуг на підприємстві. Її ос
новними складовими є:
 · освоєння виробництва нових видів продукції;
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 · підвищення якості продукції;
 · удосконалення технології й техніко-організаційного рівня вироб-

ництва, систем управління і планування виробництва;
 · економія витрат, модернізація, технічне переозброєння, реконст-

рукція, придбання виробничих потужностей;
 · кооперація, концентрація, інтеграція виробництва, диверсифіка-

ція та конверсія виробничих процесів.
Можливими варіантами виробничої стратегії підприємства мо-

жуть бути: використання наявного виробничого потенціалу; стра-
тегія створення нового виробництва; стратегія змін у технологіч-
ному процесі; стратегія стосовно організації виробничого процесу 
(проектна, дрібносерійна, серійна, масова); стратегія повного за-
доволення попиту; виробництво з урахуванням реального попиту 
тощо.

Стратегія управління персоналом підприємства. Персонал з точ-
ки зору стратегічного управління розглядається як основний ресурс, 
від якого залежить ефективність діяльності підприємства. Персона-
лом необхідно грамотно керувати, створювати умови для його роз-
витку, вкладати в нього кошти.

У межах стратегії управління персоналом:
 · формується і здійснюється кадрова політика підприємства;
 · організується система підготовки необхідних фахівців;
 · здійснюються добір, відбір, адаптація персоналу;
 · організується проведення контролю, оцінки атестації праців-

ників;
 · формується резерв керівників різного рівня;
 · вживаються заходи щодо підвищення ефективності використан-

ня, мотивації персоналу, стабілізації кадрів.
Усі ці дії організуються залежно від ділової та корпоративної стра-

тегії підприємства, забезпечують їх реалізацію, наприклад:
 · у межах стратегій динамічного зростання підприємства головне — 

залучити в організацію висококваліфікованих робітників, які 
вміють швидко адаптуватися до змін;

 · у межах стратегії прибутку підприємству потрібні тільки ті спе-
ціалісти, у яких воно зацікавлено (вузькоспрямований набір);

 · у межах стратегії ліквідації здійснюється значне скорочення пра-
цівників, набір не відбувається.
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5.5. Порядок розроблення і реалізації стратегії

Розроблення стратегії відбувається в кілька етапів:
 ·  аналіз середовища організації;
 ·  розробка місії і загальноорганізаційних цілей;
 ·  аналіз стратегічних альтернатив та вибір стратегії;
 ·  реалізація стратегії;
 ·  стратегічний контроль.

5.5.1. аналіз середовища організації

Аналіз середовища підприємства передбачає дослідження зовніш-
нього (глобальні та галузеві фактори) і внутрішнього середовища.

зовнішній аналіз — процес оцінки зовнішніх щодо організації фак-
торів.

Під зовнішніми чинниками розуміють всі ті умови, які об’єктивно 
виникають у середовищі функціонування організації і на які вона не 
здатна впливати.

Зовнішній аналіз має подвійну мету:
 · визначити чинники, що сприятимуть досягненню цілей органі-

зації;
 · визначити зовнішні умови, які обмежують можливості організації 

щодо досягнення цілей.
Для вивчення впливу зовнішніх факторів усю їх сукупність поді-

ляють на глобальні фактори (макросередовище) й галузеві (фактори 
безпосереднього оточення).

Глобальні фактори — умови і тенденції, які утворюються в мак-
росередовищі організації: загальноекономічні, політичні, правові, со-
ціально-демографічні, міжнародні тощо.

Вивчення загальноекономічних факторів дає змогу зрозуміти, 
яким чином формуються і розподіляються ресурси. Для цього ана-
лізують низку показників: рівень ВНП, темпи інфляції, рівень без-
робіття, відсоткову ставку, продуктивність праці, норму оподатку-
вання тощо.

Для стратегічного управління при вивченні перерахованих показ-
ників важливим є не значення показників, а насамперед можливості, 
які відкриваються перед фірмою, а також потенційні загрози, що міс-
тять в собі складові економічних факторів.

Важливо усвідомити, що можливості й загрози дуже взаємо-
пов’язані. Один і той самий показник може призвести до певних пе-
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реваг і одночасно до збитків. Тому економічні фактори важливо вив-
чати в комплексі.

Політичні фактори впливають на політичні погляди і поділяють 
людей на окремі політичні групи, виявляючись у діяльності та рі-
шеннях уряду і місцевих органів влади.

Найважливішими політичними факторами є: стабільність уряду, 
державна політика, митні тарифи, система податків, законні та нор-
мативні акти уряду тощо.

Ключовим процесом політичної компоненти є боротьба за владу. 
Влада, з одного боку, визначає доступ до грошей, а з іншого — як і в 
якому обсязі відчуджуються гроші організацій на державні потреби. 
Обидва ці процеси є джерелом можливостей і загроз для функціону-
вання фірми.

Аналіз правового регулювання дає змогу організації визначати 
припустимі межі дій у взаємовідносинах з іншими суб’єктами, права 
й оптимальні засоби відстоювання своїх інтересів. Важливо врахову-
вати ступінь правового захисту, динаміку правового середовища, рі-
вень суспільного контролю діяльності правової системи суспільства.

Дуже важливим є з’ясування ступеня обов’язковості дії правових 
норм, а також того, поширюється їх дія на всі організації, чи існують 
винятки, та, нарешті, усвідомлення того, наскільки невідворотнім є 
застосування санкцій у разі невиконання правових норм.

Соціальнодемографічні фактори впливають на рівень і трива-
лість життя людей, а також формують їх ціннісну орієнтацію. Ви-
вчення цієї групи факторів спрямоване на усвідомлення таких явищ 
і процесів, як ставлення людей до роботи і якості життя, звичаї та 
віросповідання, що існують у суспільстві, демографічна структура 
суспільства, зростання кількості населення, рівень освіти, мобіль-
ність людей тощо.

Процеси, що відбуваються у межах соціально-демографічної гру-
пи факторів, впливають як на “вхід” організації, так і на “вихід”.

Міжнародні фактори охоплюють: структуру господарства країни, 
характер розподілу доходів, обмінний курс валюти стосовно краї-
ни-партнера, рівень ВНП, рівень податків тощо. Оскільки на міжна-
родному ринку діють сотні великих і тисячі малих компаній, зміни 
наведених факторів можуть негативно або позитивно вплинути на 
діяльність організацій.

Звичайно, оцінити майбутній вплив глобальних факторів досить 
складно. Але спроба здійснити таку оцінку примушує менеджерів за-
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мислитися над проблемами, які можуть спіткати організацію, проду-
мати свою поведінку в разі їх виникнення.

аналіз галузевого ринку при розробці стратегії. Значно легше 
піддаються прогнозуванню й оцінці галузеві фактори — сукупність 
організацій, що виготовляють продукти або послуги, які здатні замі-
нювати одне одного з точки зору споживчих якостей та напрямів їх 
використання. 

До галузевих факторів належать:
 · споживачі;
 · постачальники;
 · конкуренти;
 · технології.

Вивчення споживачів дає змогу організації усвідомити, яка про-
дукція користуватиметься найбільшою популярністю, на який обсяг 
продажу може розраховувати організація, наскільки можна розши-
рити коло потенційних покупців. При вивченні споживачів звер-
тається увага на такі фактори: обсяг та характеристика ринку, темпи 
зростання ринку, характер попиту (сезонність і циклічність), дифе-
ренціація продукту, чутливість до зміни цін, здатність споживачів 
диктувати свої ціни.

Аналіз постачальників спрямований на з’ясування аспектів діяль-
ності суб’єктів, які забезпечують організацію сировиною, напівфаб-
рикатами, енергетичними й інформаційними ресурсами, фінансами 
тощо, від яких залежать ефективність роботи організації, собівартість 
і якість продукції, що виробляється. Вивчення постачальників перед-
бачає дослідження інтенсивності конкуренції між ними, наявності 
матеріалів-замінників, рівня вертикальної інтеграції з постачальни-
ками, здатності постачальників диктувати свої ціни.

Вивчення конкурентів спрямоване на виявлення слабких і силь-
них їх сторін з метою розроблення стратегії конкурентної боротьби. 
Суб’єктами ринкового середовища є внутрішньогалузеві конкуренти, 
які виробляють аналогічну продукцію на тому ж ринку; ті фірми, які 
можуть вийти на ринок, а також ті, які виробляють товари-замінни-
ки. Таким чином, при вивченні конкурентів доцільно звернути увагу 
на основні сили, що конкурують у галузі, розподіл ринку між ними, 
інтенсивність конкуренції в галузі, конкурентні переваги тощо.

Технологічні фактори пов’язані з розвитком техніки, обладнання, 
інструментів, процесів оброблення та виготовлення продуктів, мате-
ріалів і технологій, а також ноу-хау. Важливо врахувати ступінь по-
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новлення технологій виробництва продукції, вплив зміни технології 
на якість продукції, можливості отримання додаткових переваг за-
вдяки зміні технології, вплив зміни технології на ціни. Важливим ре-
зультатом галузевого аналізу є визначення ключових факторів успіху 
в галузі — загальних для всіх підприємств галузі змінних, реалізація 
яких дає змогу покращити конкурентні позиції підприємства.

аналіз внутрішнього середовища фірми. Внутрішній аналіз — 
процес оцінки факторів, що піддаються управлінню й контролю з 
боку підприємства і є результатом діяльності або бездіяльності його 
керівництва.

Основне завдання внутрішнього аналізу — виявлення сильних і 
слабких сторін організації.

Сильні сторони — якості, що забезпечують перевагу організації 
над конкурентами. 

Слабкі сторони — якості, яких не вистачає організації для бороть-
би з конкурентами.

Доцільно вивчати п’ять основних функціональних сфер організа-
ції: маркетинг, фінанси, виробництво, людські ресурси, культуру та 
імідж фірми.

При дослідженні функцій маркетингу необхідно звернути увагу 
на такі моменти:
 · частку ринку фірми;
 · широта і якість асортименту продукції;
 · спосіб здійснення контролю змін на ринках та інтересів спожи-

вачів;
 · дослідження й розроблення нових товарів і ринків;
 · сервісне обслуговування клієнтів тощо.

Детальний аналіз фінансового стану може виявити проблеми, що 
вже існують, і проблеми, які можуть виникнути найближчим часом, а 
також фінансовий стан організації порівняно з конкурентами.

Аналіз фінансів повинен давати відповідь керівництву на такі пи-
тання:
 · фінансова стабільність і платоспроможність фірми на дату ана-

лізу;
 · майновий стан фірми на дату аналізу;
 · інтенсивність використання капіталу й рентабельність діяльності 

фірми за певний термін;
 · зміни фінансового стану за звітний період і його динаміка за кіль-

ка років тощо.
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Вивчення фінансової діяльності може відкрити керівництву зони 
внутрішніх сильних і слабких сторін на тривалий термін.

Під час дослідження слабких і сильних сторін управління ви
робництвом (основною діяльністю) необхідно відповісти зокрема на 
такі питання:
 · чи може фірма виробляти товари (надавати послуги) з нижчими 

витратами, ніж конкуренти?
 · який доступ фірма має до необхідних матеріалів? Залежить вона 

від одного постачальника чи кількох?
 · чи має фірма ефективну систему контролю якості?
 · наскільки ефективно спланований процес виробництва?

Люди є причиною більшості досягнень та проблем в організації. То-
му при дослідженні людських ресурсів мають бути враховані питання:
 · наскільки компетентні та підготовлені менеджери?
 · чи має фірма ефективну систему винагороди?
 · чи має фірма втрати провідних спеціалістів останнім часом? Якщо 

так, то чому?
Культура та імідж підприємства мають визначальний вплив 

на успішну діяльність фірми.
Культура підприємства відображає атмосферу або клімат, панівні 

звичаї та очікування у фірмі.
Керівництво використовує культуру підприємства для залучення 

працівників певного типу й стимулювання потрібної лінії поведінки.
імідж фірми стосується того враження, що склалося в очах парт-

нерів, клієнтів, суспільства загалом.
Керівництву необхідно з’ясувати такі питання:

 · яка репутація у фірми щодо досягнення своїх цілей?
 · чи була вона послідовна у своїй діяльності?
 · чи приваблює вона серйозних партнерів?

У результаті внутрішнього аналізу, з’ясування сильних і слабких 
сторін в найбільш важливих функціональних зонах фірми керівниц-
тво може розподілити їх на:
 · ті, що можуть зачекати;
 · ті, що потребують негайного втручання;
 · зони, переваги яких необхідно використовувати в зовнішньому 

середовищі.
Після здійснення детального аналізу навколишнього середовища 

організація може перейти до наступного етапу розроблення страте-
гії — визначення місії та загальноорганізаційних цілей.
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5.5.2. Формулювання місії і стратегічних цілей

Місія фірми — головне призначення, чітко сформульована при-
чина її існування.

Місія фірми окреслює межі бізнесу організації, дає змогу уявити 
можливості фірми і визначитися з тим, на що не потрібно марно вит-
рачати зусилля.

Місія повинна:
 · бути офіційно сформульованою і проголошеною працівникам ор-

ганізації;
 · допомагати визначати сутність діяльності, її перспективи, напрями 

розвитку тощо;
 · фокусувати увагу на споживачах, а не на товарі, визначатися з 

урахуванням споживчих потреб, інтересів і запитів;
 · бути яскравою, лаконічною, зручною для сприйняття, відобража-

ти такі аспекти:
  – коло потреб, що задовольняються;
  – характеристика продукції та її конкурентних переваг;
  – користь, яку організація приносить суспільству;
  – перспективи розвитку бізнесу фірми.

Добре сформульована місія дає змогу працівникам фірми від-
чути себе учасниками спільної справи у процесі освоєння можли-
востей, що відкриваються, підкреслює значущість їхньої діяльності 
(табл. 5.4).

Таблиця 5.4 
Приклади місій провідних фірм

Компанія зміст місії

1 2

“Утел” — провідна 
українська ком-
панія

“Наша спільна мета — будувати “Утел”, стати провідним опе-
ратором міжнародного та міжміського зв’язку України, на-
давати можливість людям легко спілкуватися один з одним, 
досягти фінансових результатів, які б задовольнили наших 
акціонерів, забезпечувати працівникам умови для творчої і 
перспективної роботи, сприяти їх професійному зростанню. 
Наша діяльність спрямована на підвищення рівня життя ук-
раїнців і сприяння економічному зростанню та процвітанню 
країни. Ми не просто віримо у майбутнє, ми впевнено йдемо 
вперед. У центрі уваги нашого бізнесу є люди, і це кредо 
стосується не лише наших споживачів, а й нас самих.
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Продовження табл. 5.4

1 2

Повага до людей, поміркований ризик, особиста відпові-
дальність, ефективність роботи в команді, особисті зусилля є 
внеском у наш загальний успіх”

“Katerpillar” Обслуговування у будь-якій точці земної кулі протягом 
24 годин

“ІВМ” Задоволення інформаційних потреб

“Du Pont” Кращі речі для кращого життя через хімію

“Eastman Kodak” Стати світовим лідером в хімічному й електронному  
зображенні

“Xerox” Від копіювальної техніки до офісу майбутнього

“Matsucita 
Electric”

Сприяння покращенню якості життя шляхом постачання 
світу дешевих, як вода, електроприладів

“Ford Motor 
Company”

 · 20-ті роки ХХ ст. — надання людям дешевого транспорту;
 · сучасна місія: задовольняти клієнтів шляхом виробництва 

якісних легкових автомобілів, розроблення нових 
продуктів. Скорочення часу виведення нових моделей на 
ринок, покращення продуктивності всіх наших заводів, 
удосконалення процесів виробництва, налагодження кон-
тактів із персоналом нашої фірми, а також з профспілками, 
дилерами і постачальниками

“Exxon” Знаходити нафту і виробляти, очищувати і постачати на ри-
нок нафтопродукти в широкому асортименті від дизельного 
пального до хімікатів

“NASA” (космічна 
організація США)

У 60-ті роки ХХ ст.: Висадити людину на Місяць раніше за 
росіян

“Ericsson” Зрозуміти можливості і потреби користувачів. Надавати їм 
комунікаційні рішення, кращі за рішення конкурентів

“Mc Donalds” Швидке обслуговування клієнтів у всьому світі обмеженим 
набором гарячої смачної їжі в чистих, зручних ресторанчиках 
за прийнятною ціною

“General Electric” Стати найбільш конкурентоспроможною фірмою у світі, вийти 
на перше чи друге місце в кожній зі сфер нашої діяльності

“Apple Computer” Пропонувати найкращі технології для персональних 
комп’ютерів і надавати їх якомога більшій кількості людей

“Polaroid” Удосконалення і розвиток ринку миттєвих фотографій для 
задоволення зростаючої потреби американських і європей-
ських родин бачити на фотографії обличчя рідних і друзів, 
дорогі серцю місця і смішні моменти
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закінчення табл. 5.4

1 2

“Hewlett-Packard 
Company”

Проектування і виробництво електронних продуктів і систем 
для вимірювань і комп’ютеризації

“Ots Elevator” Забезпечити будь-якого споживача засобами пересування 
людей і вантажів угору, униз і в будь-якому напрямі  
на короткі дистанції з вищою надійністю порівняно з тією, 
яка є у подібних підприємств у світі

На основі місії організації, цінностей і цілей вищого керівництва 
формулюються загальноорганізаційні цілі.

Мета — кінцевий стан, якого організація прагне досягти у пев-
ний момент у майбутньому (ідеальне уявлення про майбутній стан 
фірми).

Правильно сформульовані цілі повинні відповідати таким вимогам:
1. Цілі мають бути конкретними і вимірюваними. Наприклад, 

отримати прибуток $ 5 тис. до кінця року або скоротити плинність 
кадрів на 10 % на рік. Організація, яка прагне успіху, мусить бути в 
змозі визначити, наскільки вона просунулась у досягненні цілей. Для 
цього формулювання цілей має містити кількісні показники і термін, 
на який розраховано досягнення цілей.

2. Цілі повинні бути зорієнтовані в часі та просторі.
Цілі, як правило, встановлюються на тривалий або короткий тер-

мін. За цим критерієм їх класифікують на:
 · довгострокові (5 років і більше);
 · середньострокові (1–5 років);
 · короткострокові (на термін, що не перевищує 1 рік).

3. Мета повинна бути реальною і досяжною (щоб сприяти підви-
щенню ефективності організації). Якщо цілі недосяжні, прагнення 
працівника до успіху зменшується, мотивація послаблюється.

Оскільки у повсякденному житті прийнято пов’язувати винаго-
роду і підвищення по службі з досягненнями цілей, недосяжність 
мети може різко знизити ефективність мотиваційних чинників.

4. Цілі повинні бути несуперечливими, взаємопов’язаними, тобто 
дії та рішення, необхідні для досягнення однієї мети, не мають зава-
жати досягненню решти цілей.

Неможливість зробити цілі взаємопідтримуючими призводить до 
конфліктів між підрозділами організації. Отже, цілі мають бути гнуч-
кими, здатними до коригування в разі необхідності.
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5. Цілі мусять бути сконцентровані на важливому, тому їх не має 
бути багато.

6. Цілі повинні відповідати вже досягнутому рівню виробництва. 
Кожна організація має дбати про те, щоб не втратити свої досягнен-
ня (обсяги виробництва, прибуток, імідж). Тому вона контролює до-
сягнутий рівень і повинна встановлювати цілі для покращення цих 
рівнів.

7. Цілі повинні передбачати конкретні дії, заходи для їх досяг-
нення.

8. Повинні бути особи, які відповідають за досягнення кожної 
мети.

9. Цілі мають бути узгоджені з колективом і сформульовані пись-
мово.

Розробка і визначення загальноорганізаційних цілей стосується 
таких сфер діяльності фірми:
 · прибутковості, що може виявлятися в таких показниках, як обсяги 

прибутку, темпи зростання прибутку тощо;
 · ринків, що характеризуються такими показниками: частка ринку, 

обсяги реалізації в грошовій або натуральній формі;
 · продуктивності праці;
 · асортименту продукції;
 · нових інвестицій;
 · якості продукції тощо.

Визначення цілей є важливим елементом у системі управління 
організацією, оскільки вони:
 · відображають філософію організації, концепцію її діяльності та 

розвитку;
 · зменшують рівень невизначеності поточної діяльності фірми та 

окремого працівника;
 · є основою критеріїв (стандартів, вимог) для прийняття рішень, 

визначення проблем, системи контролю та заохочення працівників 
фірми;

 · об’єднують працівників, спонукають їх брати на себе відповідаль-
ність, завдання і докладати зусиль для їх виконання;

 · офіційно проголошені, є виправданням перед суспільством необ-
хідності й законності існування фірми (особливо якщо її діяль-
ність спричиняє негативні наслідки).
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5.5.3. Вибір і оцінка стратегій
У процесі вибору стратегії необхідно виконати такі дії: усвідоми-

ти поточну стратегію; проаналізувати портфель бізнесів (основні на-
прями діяльності) підприємства; визначити нову стратегію.

Усвідомлення поточної стратегії. При усвідомленні поточної 
стратегії необхідно оцінити:
 · місію і основні довгострокові цілі підприємства;
 · основні напрями діяльності;
 · зовнішні можливості й загрози;
 · масштаби бізнесу, рівень різноманіття продукції диверсифікації;
 · критерії розподілу ресурсів і структуру капіталовкладень;
 · фінансову політику керівництва;
 · рівень уваги до досліджень і нових розробок;
 · функціональні стратегії (маркетингову, виробничу, інноваційну, 

фінансову тощо).
Усвідомлення цих питань допомагає з’ясувати становище під-

приємства і визначити стратегію, яку воно реалізує. Закладається 
основа об’єктивного аналізу поточної стратегії і подальшого її кори-
гування.

аналіз портфеля бізнесів підприємства. Портфель бізнесів — 
перелік основних напрямів господарсько-комерційної діяльності, 
що здійснюються стратегічними бізнес-одиницями підприємства 
(СБО).

Стратегічна бізнесодиниця — відділення, філіал чи група під-
розділів, що відповідають за окремий напрям бізнесу підприємства: 
продукт, групу продуктів, сегмент ринку, окремий ринок, регіон (за-
лежно від рівня СБО).

У стратегічному управлінні аналіз портфеля підприємства пов’я-
заний переважно з аналізом структури, динаміки і якості його окре-
мих бізнесів.

Одним із найбільш поширених методів аналізу основних бізнесів 
підприємства є матричний.

Матриця портфеля бізнесів — таблиця, у якій порівнюються стра-
тегічні позиції бізнес-одиниць підприємства. Матриця може бути 
побудована на основі будь-якої пари показників, наприклад: темпи 
зростання галузі, частка ринку, привабливість галузі, конкуренто-
спроможність і стадія розвитку продукту чи ринку.

Найчастіше при аналізі бізнес-портфеля підприємства використо-
вується матриця “зростання — частка ринку”, розроблена компанією 
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“Boston Consulting Group” (БКГ), матриця І. Ансоффа “товари — 
ринки”, матриця “привабливість галузі — конкурентна позиція”, 
створена компанією “General Electric”.

матриця “зростання — частка ринку” БКг. Ця матриця Бос-
тонської консультаційної групи побудована таким чином (рис. 5.4): 
горизонтальна вісь показує частку ринку, яку займає стратегічна 
бізнес-одиниця (СБО) стосовно лідера ринку. Якщо обсяги збуту 
менші, ніж у лідера ринку, СБО потрапляє у праву частину матриці, 
якщо більші, — у ліву. Вертикальна вісь показує річні темпи зростан-
ня галузевого ринку, які можуть бути високими і низькими.

СБО, що потрапили у правий верхній квадрат, позначаються як 
“знаки питання”, чи “важкі діти” — це проблемні напрями бізнесу.

Абощо потрапили у правий нижній кут, — “собаки”, у лівий верх-
ній — “зірки”, у лівий нижній — “дійні корови”.

Відносна частка ринку

т
ем

пи
 з

ро
ст

ан
ня

 р
ин

ку

Висока Низька

Високі “Зірка” “Знак питання”  

Запровадження

Низькі “Дійна корова” “Собака”

Вихід

Рис. 5.4. матриця “зростання — частка ринку”

Проблемні СБО назвали “знаками питання” через складність 
прийняття рішення стосовно їх перспективи. З одного боку — низька 
відносна частка ринку, з іншого — перспективна галузь. Тут можливі 
два варіанти рішень: або збільшити частку ринку із застосуванням 
значних інвестицій, або використати стратегію фокусування.

“зірки” — найбільш перспективні СБО у портфелі підприємства, 
тому що вони займають високу відносну частку перспективного рин-
ку. Молоді “зірки” потребують значних інвестицій для збереження 
ринкової позиції. Зрілі “зірки” можуть самостійно забезпечувати своє 



140

пропорційне ринкове зростання. “Зірки” рідко забезпечують чистий 
прибуток, тому що він цілковито спрямовується на розвиток сфери 
бізнесу.

“Дійні корови” характеризуються відносно високою часткою 
стабільного ринку, що розвивається повільно. Вони є основним дже-
релом прибутку підприємства, їх коштом забезпечується фінансова 
підтримка “знаків питання” і “зірок”. “Дійними коровами” зазвичай 
стають “зірки” після стабілізації їх галузевого ринку.

“Собаки” займають низьку відносну частку ринку з повільними 
темпами розвитку. Як правило, “собаки” безперспективні у стратегіч-
ному розумінні, до таких СБО застосовують стратегії ліквідації, ско-
рочення чи “збирання врожаю”.

Використання матриці БКГ забезпечує позитивний ефект, ос
кільки:
 · стимулює вище керівництво оцінювати окремо кожен напрям біз-

несу підприємства, визначати для нього цілі й перерозподіляти ре-
сурси;

 · дає наочну картину порівняльної “сили” кожної бізнес-одиниці у 
портфелі підприємства;

 · показує здатність кожної СБО генерувати прибутки та її потреби 
у фінансуванні. 
БКГ-матриця має і недоліки: крім двох вимірів (зростання рин-

ку і відносна частка ринку), не розглядається багато інших факторів, 
ігноруються взаємозалежність СБО, циклічність розвитку товарних 
ринків.

матриця “зростання ринку — конкурентні позиції підприєм
ства”. Автори популярного підручника “Стратегічний менеджмент” 
А. Томпсон і А. Дж. Стрікленд пропонують матрицю вибору стратегії 
залежно від темпів зростання галузевого ринку і конкурентної пози-
ції підприємства (рис. 5.5).

матриця “товари — ринки” і. ансоффа. Матриця відомого аме-
риканського спеціаліста зі стратегічному менеджменту Ігоря Ансоф-
фа призначена для вибору можливих стратегій підприємства в умо-
вах зростаючого ринку. 

Вважається, що при виборі напряму розвитку в підприємства є 
кілька варіантів: стратегія вдосконалення діяльності, товарної екс-
пансії, розвитку ринку, диверсифікації (рис. 5.6).
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Швидке зростання ринку

1. Перегляд стратегій концентрації
2. Горизонтальна інтеграція чи злиття
3. Скорочення
4. Ліквідація

Слабка конкурентна позиція

1. Концентрація
2. Вертикальна інтеграція
3. Концентрована диверсифікація

Сильна конкурентна позиція
1. Скорочення витрат
2. Диверсифікація
3. Скорочення
4. Ліквідація

1. Концентрована диверсифікація
2. Конгломератна диверсифікація
3. Спільне підприємство в новій сфері

Повільне зростання ринку

Рис. 5.5. матриця томпсона і Стрікленда

Старий ринок  Новий ринок

Старий товар Удосконалення діяльності Стратегія розвитку ринку

Новий товар Товарна експансія Диверсифікація

Рис. 5.6. можливі стратегії зростання за товарами/ринками

Стратегія вдосконалення діяльності (старі товари на старому 
ринку). У цьому разі прибуток забезпечується завдяки раціоналізації 
виробництва і збуту: зменшення собівартості уможливлює більш ін-
тенсивну рекламу, нижчі ціни, надання додаткових послуг, встанов-
лення контролю за конкурентами. Ці дії ефективні для зростаючого 
ненасиченого ринку.

Товарна експансія — стратегія розроблення нових і вдосконалення 
наявних товарів з метою збільшення збуту (нові товари на наявному 
ринку). Варіанти реалізації стратегії: надання товару нових спожив-
чих характеристик, удосконалення вже наявних, розширення товар-
ної номенклатури і асортименту продукції.

Стратегія розвитку ринку спрямована на пошук нових ринків або 
сегментів ринку для вже освоєних товарів. Така стратегія пов’язана із 
значними витратами і ризиком, але у перспективі є прибутковою.

Стратегія диверсифікації передбачає розроблення нових видів 
продукції одночасно із освоєнням нових ринків. Принципами вико-
ристання стратегії диверсифікації є прагнення залишити насичений 
неперспективний ринок і одержати фінансові переваги від діяльності 
в нових галузях.
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довготермінова привабливість галузі
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 · швидкий вихід
 · ліквідація

Рис. 5.7. матриця GE/Mc Kinsey для аналізу  
привабливості галузі та конкурентної позиції

матриця General Electric/Mc Kinsey (привабливість галузі/
конкурентна позиція в ній). Цю матрицю розроблено на початку 
70-х років ХХ ст. компанією “General Electric” (за участю консал-
тингової фірми Mc Kinsey & Company) для порівняльного аналізу 
власного диверсифікованого портфеля, що складався із 43 напрямів 
комерційної діяльності, з метою ефективного спрямування інвести-
цій на їх розвиток.

Матриця GE/Mc Kinsey має формат 33, тобто складається із 
9 секторів (рис. 5.7). По її осях указуються інтегральні критерії: при-
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вабливість (прибутковість) ринку або галузі (виду діяльності) і кон-
курентна позиція підприємства (стратегічної бізнес-одиниці) на від-
повідному ринку.

Вибір нової стратегії підприємства. Здійснюється керівництвом 
на основі усвідомлення поточної стратегії, аналізу портфеля бізнесів 
і з урахуванням таких чинників:

1. Характеристики галузевого ринку:
 · рівень перспективності (зростаючий, зрілий чи неперспектив-

ний);
 · конкурентна модель, яка склалася (монополістична конкуренція, 

олігополія, чиста монополія); рівень конкурентної боротьби; част-
ка ринку основних конкурентів; 

 · географічні межі ринку, характер його географічної сконцентро-
ваності; можливості сегментації; 

 · важливі події, що відбуваються на ринку (нові винаходи, при-
пинення дії патентів чи інших обмежень, зміни в стилі життя, 
потребах покупців, поява на ринку чи вихід із нього сильних 
конкурентів тощо).
2. Характеристики продукції та послуг підприємства:

 · тип товару, його якість, споживчі характеристики, дизайн, упа-
ковка, наявність товарної марки;

 · етап життєвого циклу товару;
 · тип товарного асортименту, можливості диференціації продукції.

3. Внутрішні характеристики підприємства:
 · фінансовий стан, наявність фінансових ресурсів чи доступу до 

них;
 · інтереси і ставлення до вибору нових стратегій вищого керівництва 

підприємства;
 · рівень кваліфікації персоналу (може бути важливим обмежуючим 

фактором при виборі стратегії).
4. Рівень залежності підприємства від зовнішнього середовища: 

постачальників, покупців, правового регулювання, соціальних обме-
жень, умов взаємодії із природним середовищем тощо.

5. Характер зіставлення сильних і слабких сторін підприємства з 
можливостями і загрозами бізнес-оточення.

6. Вплив попередніх стратегій і зобов’язань підприємства щодо 
них.
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5.5.4. реалізація стратегії
Діяльність вищого керівництва з реалізації стратегії складається з 

декількох послідовних етапів:
1. Поглиблене вивчення стану середовища, цілей і розроблених стра

тегій:
 · усвідомлення сутності визначених цілей, розроблених стратегій, 

їх відповідність цілям, а також стану середовища. При цьому мож-
ливе коригування, якщо відбулися зміни в середовищі;

 · більш детальне і широке доведення цілей і змісту стратегії до 
співробітників організації з метою їх залучення до реалізації 
стратегії.
2. Перегляд бюджетів з метою остаточного прийняття рішень 

щодо ефективного використання обмежених ресурсів організації:
 · оцінка ресурсів;
 · їх перерозподіл, узгоджений зі стратегією, що реалізується.

Оскільки ресурси організації завжди є обмеженими, їх необхідно 
розподілити таким чином, щоб забезпечити підрозділи людьми і по-
точними бюджетами, що необхідні для виконання їх стратегічної ролі.

3. Прийняття рішень щодо організаційної структури:
 · утворення сильної команди, що складається з людей із необхідними 

навичками і кваліфікацією для успішного впровадження стра-
тегій;

 ·  перевірка відповідності досвіду, головних переваг, технічних 
ноу-хау, конкурентних можливостей наявним потребам;

 ·  вивчення відповідності організаційної структури прийнятим стра-
тегіям;

 ·  зміна організаційної структури у разі потреби.
4. здійснення необхідних змін у фірмі. На цьому етапі потрібно дати 

відповідь на такі питання:
 · Що і як змінювати?
 · Як сприймуть зміни працівники фірми?
 · Які сили і в якій формі чинитимуть опір?
 · Який стиль змін обрати?

Треба також врахувати, що впровадження цього етапу потребува-
тиме років, не всі працівники реагуватимуть на здійснення змін по-
зитивно, і, нарешті, завжди існує ризик, що витрачені зусилля будуть 
марними.

5. У разі необхідності — перегляд плану реалізації стратегії у зв’язку 
зі зміною обставин. Стратегія — не догма, вона також може бути змі-
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нена. Проте це не означає, що кожного разу, коли з’являтимуться 
нові обставини, повинна змінюватися і стратегія. Це прийнятно лише 
в тому разі, якщо зміни в середовищі відкривають нові можливості 
підвищення прибутку або інших вигод.

Порядок приведення організаційної структури у відповідність 
із стратегією. Зміну в стратегії підприємства призводять до змін в 
його організаційній структурі, але тільки в тому разі, коли в цьому є 
необхідність. Досвід підприємств свідчить, що події розвиваються за 
такою схемою:
 · розроблення і прийняття нової стратегії;
 · виникнення адміністративних проблем;
 · зменшення прибутковості та загальне погіршення діяльності;
 · перехід до нової організаційної структури;
 · підвищення рівня прибутковості та покращення виконання стра-

тегії.
Організаційна структура як інструмент управління підприєм-

ством повинна сприяти реалізації обраної стратегії. Якщо цього не 
відбувається, структуру приводять у відповідність зі стратегією, вра-
ховуючи такі рекомендації:

1. Необхідно визначити, наскільки діюча організаційна структура 
відповідає стратегії, і тільки після цього (за необхідності) здійснити 
відповідні зміни.

2. Потрібно чітко визначити основні види і ключові ланки діяль-
ності підприємства, що мають кардинальне значення для успішної 
реалізації стратегії, і зробити їх основними елементами організацій-
ної структури, перетворивши у майбутньому на центри прибутку.

3. Якщо всі аспекти стратегічно важливого виду діяльності не 
можуть бути передані в розпорядження одного менеджера, доцільно 
встановити зв’язки між підрозділами і забезпечити необхідну коор-
динацію: використати координаційні команди, групи з виконання 
міжфункціональних завдань, систему взаємної звітності, неформаль-
ну мережу організаційних зв’язків; розвивати роботу в командах і ко-
операцію між відділами всередині підприємства.

4. Потрібно визначити обсяг влади (коло повноважень), необ-
хідної для ефективного керування кожним підрозділом. При цьому 
бажано забезпечити баланс між перевагами централізації і децентра-
лізації. Децентралізація передбачає очолення організаційних одиниць 
сильними менеджерами, відповідальними за розроблення і якісне 
виконання стратегії підпорядкованими підрозділами, за незначно-
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го втручання вищого керівництва. Але якщо в компанії є відділи зі 
спорідненими й однотипними видами діяльності, процесами і техно-
логіями, необхідно централізувати управління ними для запобігання 
дублюванню зусиль.

5. Бажано визначити, чи можуть неосновні види діяльності здій-
снюватися більш успішно і ефективно за межами підприємства. Пе-
редання за межі компанії виконання окремих операцій має страте-
гічне значення, якщо зовнішні підприємства можуть їх виконати з 
меншими витратами і якісніше.

Подолання опору стратегічним змінам. У процесі планування 
організаційних змін менеджер має зважати на те, що внаслідок бага-
тьох причин працівники чинитимуть опір організаційним змінам, хоч 
вони і здаються їм необхідними.

основними причинами опору організаційним змінам є:
 · невизначеність. Напередодні змін працівники стають занепо-

коєними, знервованими, що зумовлено невпевненістю у своїх 
можливостях виконувати нову роботу, можливим звільненням 
тощо;

 · власні (особисті) інтереси окремих менеджерів або груп пра-
цівників, які часто суперечать інтересам організаційних змін;

 · різне сприйняття ситуації, коли співробітники не погоджуються 
з такою оцінкою ситуації, яку запропонував менеджер, або просто 
сприймають її інакше;

 · відчуття втрати. Організаційні зміни, як правило, порушують 
соціальні взаємовідносини, що склалися в колективі, руйнують 
міжособистісні відносини. Крім того, вони загрожують втратою 
влади, зміною статусу працівника тощо.
Дослідження дали змогу визначити, що найбільший опір працівни

ків нововведенням виникає в таких ситуаціях:
1) коли працівникам не пояснили причини змін. Таємничість 

викликає невідомість, яка може породити вороже ставлення до ново-
введень. Взагалі люди опираються загальним реформам набагато 
більше, ніж окремим змінам процесу роботи;

2) коли працівники не брали участі в плануванні таких змін. 
Людям властиво підтримувати будь-які реформи, якщо вони бра-
ли участь у їх розробленні. Всі ми готові виконувати власні реко-
мендації;

3) коли ігноруються традиції групи і звичний для всіх стиль ро-
боти;
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4) коли співробітникам здається, що при розробці реформи 
допущено помилки. Це відчуття особливо посилюється, якщо люди 
підозрюють, що їм загрожує небезпека у вигляді зменшення заробіт-
ної плати, пониження на посаді або втрати прихильності керівни-
цтва.

5) коли здається, що і так добре. Людям властиво реагувати на 
проекти реформ приблизно таким чином: “Навіщо вистрибувати”, 
“У нас ще ніколи справи не йшли так добре”;

6) коли організатор змін і люди з його оточення не користуються 
повагою та довірою. На жаль, люди часто оцінюють не проект, а його 
автора. Якщо він їм не подобається і не викликає довіри, вони підсві-
домо переносять це і на його пропозицію, незалежно від її справжньої 
цінності.

опір спричиняють такі реакції співробітників:
 · ворожість до зовнішнього втручання в особисті справи і осіб, які 

впроваджують нововведення;
 · незадоволення слабкістю і незначною участю при впровадженні 

нововведень;
 · синдром “винайдено не тут”. Сутність його полягає в ревнощах 

багатьох людей до інноваторів і в ігноруванні їх пропозицій. Так 
чинять професійні винахідники стосовно самовпевнених аматорів; 
високопосадовці щодо генераторів ідей із загалу підлеглих.
існує кілька стратегій подолання опору організаційним змінам:
1. Стратегія залучення до участі. Працівники, які беруть участь у 

плануванні й реалізації змін, краще розуміють їх причини. Завдяки 
участі працівників зменшується вплив особистих інтересів, залагод-
жуються міжособистісні непорозуміння, з’являється можливість за-
пропонувати власні ідеї щодо змін і сприйняти ідеї решти співробіт-
ників.

2. Стратегія навчання. Навчання співробітників під майбутні ор-
ганізаційні зміни зменшує ступінь невизначеності та збільшує впев-
неність щодо подальшої роботи в організації.

3. Стратегія сприяння. Означає завчасне повідомлення про ор-
ганізаційні зміни, ознайомлення й роз’яснення їх сутності, здійснен-
ня лише необхідних змін. Усе це створює умови для кращого присто-
совування до нових умов.

4. Стратегія переговорів. Має на меті ухвалення нововведень шля-
хом “купівлі згоди” тих, хто чинить опір змінам, за допомогою ма-
теріальних стимулів.



148

5. Стратегія співробітництва. Надання особі, яка чинить опір, пев-
них повноважень щодо впровадження і здійснення організаційних 
змін (наприклад, залучення до складу комісії з виконання організа-
ційних змін).

6. Стратегія маніпулювання. Свідоме використання заздалегідь 
неповної, неточної або неправильної інформації про зміни з метою 
отримання підтримки і проведення змін.

7. Стратегія примусу. Передбачає застосування загрози санкцій за 
незгоду з проведенням організаційних змін.

Контроль над реалізацією стратегії. Контроль виконання стра-
тегії є завершальним процесом, який проводиться у стратегічному 
управлінні.

На підприємстві існує така сама ієрархія видів контролю, як і 
ієрархія стратегій: стратегічний контроль, тактичний і операцій-
ний.

Стратегічний контроль здійснюється вищим керівництвом під-
приємства. Він спрямований на виявлення того, якою мірою реаліза-
ція стратегії забезпечить досягнення довгострокових цілей.

Для виконання цього важливого завдання на підприємстві ство-
рюється система стратегічного контролю. Вона складається із чо-
тирьох основних елементів:

1. Встановлення показників оцінки реалізації стратегії. Групами 
таких показників можуть бути: показники ефективності; показники, 
що характеризують стан зовнішнього середовища; показники, що ха-
рактеризують процеси всередині підприємства.

Визначаючи показники стратегічного контролю, керівництво має 
вибрати пріоритетні з-поміж них, встановити терміни досягнення, 
врахувати інтереси основних груп впливу (власників, акціонерів, 
персоналу, ділових партнерів, покупців, суспільства загалом).

2. організація моніторингу (вимірювання і відстеження) визна
чених параметрів. Моніторинг можна проводити на основі:
 · ринкових показників функціонування підприємства (ціни на про-

дукцію, ціни на акції підприємства, прибуток на інвестований ка-
пітал);

 · рівня виконання структурами, підрозділами певних завдань;
 · бюрократичного підходу (розробки процедур, правил поведінки і 

перевірки їх виконання).
3. Порівняння реального стану параметрів контролю з їх бажаним, 

запланованим станом.
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4. оцінка результатів контролю і прийняття рішення щодо вико
нання коригування стратегії.

Контрольні питання і завдання

 1. Охарактеризуйте основні наукові підходи до визначення сутності 
та змісту стратегічного менеджменту.

 2. Проведіть порівняльний аналіз стратегічного й оперативного 
управління.

 3. Вкажіть основні рівні розроблення стратегій компанії.
 4. Розкрийте зміст, переваги і недоліки стратегії низьких витрат.
 5. Які варіанти диференціації може використати підприємство у 

своїй діяльності?
 6. Вкажіть основні мотиви інтеграції вітчизняних підприємств.
 7. Розкрийте зміст основних функціональних стратегій організації.
 8. З яких етапів складається процес розроблення і реалізації стра-

тегії?
 9. Розкрийте порядок аналізу середовища при розробленні стра-

тегії.
 10. У чому полягають сутність, зміст і роль місії організації?
 11. Розкрийте особливості розроблення стратегічних цілей під-

приємства.
 12. У чому полягають особливості матричного аналізу при оцінці і 

виборі стратегії підприємства?
 13. Вкажіть порядок дій керівника з метою реалізації розробленої 

стратегії.
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 Розділ 6. інноВаційний менеджмент

6.1. організація інноваційних процесів

Стабілізація економічної ситуації суб’єктів підприємницької діяль-
ності і поновлення економічного зростання на макрорівні повинні 
спиратися насамперед на високий рівень інноваційного потенціалу 
базових галузей промисловості. Сутність інноваційної діяльності по-
казано на рис. 6.1.

Рис. 6.1. Схема інноваційної діяльності

основними напрямами інноваційної політики є: 
 1) упровадження найважливіших НДДКР і винаходів, відновлення 

технологічної бази;
 2) посилення інноваційного характеру інвестиційних програм і 

проектів;
 3) підвищення конкурентоспроможності продукції, що випуска-

ється;
 4) підвищення рівня оновлення продукції підприємств.

об’єкти інноваційної діяльності:
 · інноваційні програми і проекти;
 · нові знання й інтелектуальні продукти;
 · виробниче обладнання і процеси;
 · інфраструктура виробництва і підприємництва;
 · організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, 

комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують струк-
туру і якість виробництва і (або) соціальної сфери;

Ринок чистої 
конкуренції

Ринок капіталу 
(інвестицій)

Ринок новацій

Інноваційна  
інфраструктура
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 · сировинні ресурси, засоби їх видобування та переробки;
 · товарна продукція;
 · механізми формування споживчого ринку і збуту товарної про-

дукції.
Згідно із Законом України “Про інноваційну діяльність” су-

б’єктами інноваційної діяльності можуть бути фізичні та (або) юри-
дичні особи України, фізичні та (або) юридичні особи іноземних 
держав, особи без громадянства, об’єднання цих осіб, які провадять 
в Україні інноваційну діяльність і (або) залучають майнові й інтелек-
туальні цінності, вкладають власні або запозичені кошти в реалізацію 
в Україні інноваційних проектів.

Інноваційні процеси (ІП) здійснюються в усіх сферах соціальної 
і економічної діяльності держави в межах підприємств і організацій 
різних форм власності. Головним ресурсом, що залучається до ІП, 
є людина. Успіх інновацій залежить від громадянської позиції і нау-
ково-технічної компетенції персоналу, творчої активності, стимуля-
ції і мотивації окремих працівників.

ІП повинні охоплювати інформаційну, наукову, проектно-конс-
трукторську і виробничу діяльність. Велика роль у здійсненні ІП 
належить також економіко-управлінській і соціально-культурній 
діяльності. За значимістю, трудомісткістю, кваліфікацією фахівців 
переважають наукова і проектна діяльність.

Організація ІП у наукових і проектних установах багатоваріант-
на. За характером виконуваних робіт можна виділити чотири групи 
чинників:
 · різновид і послідовність виконання досліджень і розробок;
 · структура ресурсів;
 · терміновість і швидкість розгортання робіт;
 · організаційні зв’язки.

Матеріально-технічна база наукових і проектних розробок — ви-
нятково важливий і найбільш динамічний елемент ІП. Раціональна 
організація і управління ІП залежать від оптимального поєднання 
обсягу витрат на створення інновацій, термінів їх реалізації, а також 
ринкових параметрів (можливостей).

Закордонний і вітчизняний досвід роботи наукових та інновацій-
них організацій дає змогу класифікувати їх залежно від сфери діяль-
ності.

Класифікацію інновацій наведено в табл. 6.1.
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Таблиця  6.1
Класифікація інновацій

Класифікаційна  
ознака інновацій

Класифікаційні  
групування інновацій

Галузь застосування Управлінські, організаційні, соціальні, промислові тощо

Отримані в результаті 
науково-дослідницьких 
розробок

Наукові, технічні, технологічні, конструкторські, вироб-
ничі, інформаційні

Темпи здійснення Швидкі, уповільнені, ті, що зростають, затухають, рів-
номірні, стрибкоподібні

Ступінь інтенсивності “Бум”, рівномірна, масова, слабка

Масштаби Трансконтинентальні, транснаціональні, регіональні, 
великі, середні, малі

Результативність Висока, низька, стабільна

Ефективність Економічна, соціальна, екологічна

6.2. організаційні форми  
 впровадження інновацій

Ключову роль у становленні малого інноваційного підприєм-
ництва повинна відігравати система інститутів його підтримки, або 
інноваційна структура. Вона згідно із досвіду країн з розвиненою 
ринковою економікою, містить три головні функціональні блоки: 
а) спеціалізовані організації підтримки й обслуговування малих інно-
ваційних фірм; б) центри вирощування останніх; в) зони (території) 
інноваційного підприємництва. При цьому елементи першої групи 
можна розглядати як об’єкти загальної ринкової інфраструктури, а 
другої і третьої — як об’єкти інфраструктури малого бізнесу загалом і 
зокрема малого інноваційного підприємництва.

До першого функціонального блоку належать підсистеми:
 · інформаційного забезпечення; 
 · експертизи; 
 · фінансово-економічного забезпечення; 
 · сертифікації наукомісткої продукції; 
 · патентування й ліцензування; 
 · підготовки і перепідготовки кадрів; 
 · лізингові центри; 
 · консультаційна служба (маркетинг, менеджмент тощо);
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 · фірми спеціалізованих послуг (бухгалтерських, аудиторських, 
рекламних тощо); 

 · фірми — технологічні посередники.
В Україні усі названі підсистеми існують тільки у початковій 

стадії формування (відносно просунутими можна вважати інформа-
ційне забезпечення, підготовку кадрів, консалтингові послуги).

другий і третій функціональні блоки інноваційної інфраструктури 
представлені “центрами вирощування” (інкубаторами) бізнесу, зокре-
ма малих інноваційних фірм, а також науковими й технологічними 
парками. Стадії підготовки і реалізацій інновацій наведено на рис. 6.2.

Відносно новим є поширений останнім часом “американський ме-
тод” інновацій — ризикове венчурне підприємництво.

Венчурні підприємства (англ. venture — ризикований) — як пра-
вило невеликі зайняті розробленням нових ідей і перетворенням їх 
на нові технології і продукти. На сучасному етапі науково-технічної 
революції роль малого бізнесу в наукових дослідженнях і розробках 
істотно зросла. Це пов’язано з тим, що НТР надала малим і серед-
нім високотехнологічним фірмам сучасну техніку — мікропроцесори, 
мікрокомп’ютери тощо, що дає їм змогу працювати на високому тех-
нічному рівні.

Ініціатором венчурного підприємства найчастіше є невелика група 
талановитих інженерів, винахідників, учених, менеджерів-новаторів, 
які бажають присвятити себе розробленню перспективної ідеї і при 
цьому працювати без обмежень, яких не можна уникнути в лабора-
торіях великих фірм, діяльність яких підпорядкована жорстким про-
грамам і централізованим планам. Такий метод організації дослід-
жень дає змогу максимально використовувати потенціал наукових 
кадрів. Переваги венчурного бізнесу — гнучкість, здатність мобільно 
переорієнтуватися, змінити напрями пошуку, швидко продукувати 
нові ідеї. Спрямованість на прибутки, вимоги ринку та конкуренції, 
жорсткі строки примушують фахівців діяти результативно й швидко, 
і таким чином інтенсифікують процес дослідження.

Такі підприємці можуть отримувати необхідний капітал від ве-
ликих корпорацій, приватних фондів і держави, які дають їм змогу 
вільно розпоряджатися цими коштами для наукових цілей. Оскіль-
ки результати досліджень невідомі, інноваційне підприємництво 
пов’язане із значним ризиком Але якщо підприємство досягає успіху, 
воно перетворюється на самостійну господарську структуру або пе-
реходить у власність головних інвесторів.
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1. Дослідження ринку нових продуктів

2. Прогнозування діяльності, характеру і стадій життєвого циклу  
нового продукту

3. Визначення способів продажу нового продукту

4. Дослідження кон’юнктури ринків необхідних ресурсів  
для виробництва і продажу нового продукту

5. Пошук субпідрядників на освоєння і постачання необхідних для нового  
продукту комплектуючих виробів, устаткування й обладнання

6. Аналіз патентної чистоти нового продукту, зіставлення засобів  
її забезпечення

7. Розробка можливих варіантів кооперації

8. Комплексний аналіз витрат, обсягів виробництва і продажу  
нового продукту

9. Оцінювання ефективності і планування інновації  
як інвестиційного проекту

10. Аналіз технічних і комерційних інноваційних ризиків

11. Вибір організаційної форми створення, освоєння і розміщення  
на ринку нового продукту

12. Аналіз доцільності і планування найбільш адекватних форм  
передачі технологій

Рис. 6.2. Стадії підготовки і реалізації інновацій
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Найбільші корпорації, які мають коштовне обладнання й стабіль-
ні позиції на ринку, не надто прагнуть технологічної перебудови під-
приємства й ризикованих експериментів. Для них значно вигідніше 
фінансувати малі фірми, які зайняті інноваціями, і, у разі успіху ос-
танніх, використовувати їх інноваційні досягнення.

Ризиковий бізнес отримав свою назву зовсім невипадково. Жит-
тєвий цикл ризикових організацій дуже короткий. Із 250 венчурних 
фірм, що були засновані в США ще в 60-х роках, “вижило” тільки 
майже третина, 32 % поглинуто великими корпораціями, 37 % збан-
крутували. І лише одиниці стали значними продуцентами високих 
технологій, наприклад, “Xerox”, “Intel”, “Apple Computer”. Але віддача 
фірм, що “утрималися на плаву”, настільки велика з огляду як на при-
буток, так і на вдосконалення виробництва, що робить таку практику 
доцільною. Позитив ризикових підприємств полягає в тому, що вони 
стимулюють конкуренцію, спонукають великі фірми до впроваджен-
ня інновацій. Фахівці вважають, що значній внесок “Apple Computer” 
(що виникла як ризикове підприємство) в економіку США полягав 
не у створенні та виробництві персонального комп’ютера, а в тому, 
що ця фірма спонукала електронного гіганта ІВM до пошуку нових 
технологій та удосконалення своєї організаційної структури, що 
сприяло підвищенню її конкурентоспроможності.

Прискорення НТП сприяє зацікавленості у співпраці наукових 
закладів та промислових підприємств. Умовою збереження і поси-
лення конкурентоспроможності великих компаній стає інформація 
про досягнення і використання результатів не тільки прикладних, а 
й фундаментальних досліджень. Тому сучасні компанії не можуть за-
довольнятися вторинною науковою інформацією і зміцнюють зв’язки 
з її первинними джерелами — центрами фундаментальної науки.

У свою чергу, до співробітництва з приватними компаніями уні-
верситети спонукає не тільки можливість отримання прибутку від 
комерціалізації результатів їх науково-дослідницьких робіт, а й 
необхідність пошуку додаткових джерел фінансування фундамен-
тальних досліджень та найбільш сприятливих можливостей для 
працевлаштування своїх випускників. Збільшується використання 
таких форм співпраці, як консультування, обмін кадрами, субсидії на 
дослідження та великі багаторічні контрактні угоди з корпораціями 
про здійснення університетом досліджень у певній сфері. Інколи від 
університету відокремлюються “міні-корпорації”, що мають на меті 
перетворення знань і наукових досліджень на гроші.
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Здебільшого співпраця університетів і промисловості здійсню-
ється у форматі “наукових парків”.

Перший такий парк з’явився в США у 1949 р. на базі Стенфорд-
ського університету (штат Каліфорнія). Ідея була простою: здати ді-
лянку землі, що належала університетові, в оренду діючим компаніям 
для розміщення там їх науково-дослідних підрозділів, які об’єднували 
зусилля з університетськими лабораторіями й дослідницькими гру-
пами.

“Науковий парк”, або технопарк, сприяє розвитку наукомістких 
технологій. Одна з найважливіших функцій технопарку — безпе-
рервне формування нового бізнесу та його підтримка. Таким чином, 
технопарк, або “науковий парк”, є основою венчурного бізнесу.

У створенні технопарку зацікавлені також промислові підприєм-
ства, які використовують його для розв’язання технологічних про-
блем, підтримання конкурентоспроможності. Внеском підприємств 
є фінансова і матеріальна підтримка досліджень.

“Наукові парки” є формою інтеграції науки з промисловістю і на-
лежать до територіальних науково-промислових комплексів.

У розвитку “наукових парків” виокремлюють два етапи: 1) 60-ті 
роки ХХ ст., коли виникла більшість “наукових парків” на їх “бать-
ківщині” — в США — та з’явилися їх початкові форми в західноєвро-
пейських країнах — Великій Британії, Франції, Німеччині; 2) 80-ті 
роки, коли почало формуватися “друге покоління” технопарків в 
США і Західній Європі, з’явилися технопарки в країнах, де їх раніше 
не було (у Японії та інших країнах Далекого Сходу).

“Наукові парки” можна умовно віднести до трьох моделей: амери-
канської (США, Велика Британія), японської (Японія) та змішаної 
(Франція, Німеччина).

6.3. американська модель  
 створення “наукових парків”
У США та Великій Британії вирізняють три типи “наукових пар-

ків”:
 · “наукові парки” у вузькому розумінні слова;
 · “дослідницькі парки”, що відрізняються від перших тим, що у 

їх форматі інновації розробляються тільки до стадії технічного 
прототипу;

 · “інкубатори” (в США) та інноваційні центри (у Великій Британії 
та Західній Європі), у межах яких університети “дають притулок” 
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новим компаніям, надаючи їм за відносно помірну орендну 
платню землю, приміщення, доступ до лабораторного обладнання 
і послуг.
Найбільший з “наукових парків” США — Стенфордський. Він 

розташований на землі, що її було здано в оренду строком на 51 рік 
“високотехнологічним” компаніям, які співпрацювали з університе-
том шляхом залучення інженерів-дослідників до викладання. Парк 
було проголошено заповненим 1981 року — 80 компаній і 26 тис. 
зайнятих. Серед партнерів — геологічна служба США, гіганти елект-
роніки (IBM, “Hewlett Packard”), аерокосмічні (“Локхід”), хімічні та 
біологічні компанії. 

Типовий приклад “дослідницького парку”, в якому на площі 
університету розміщені не підприємства та лабораторії промисло-
вих компаній, а дослідні інститути некомерційного характеру, тісно 
пов’язані з промисловістю, — Центр Іллінойського технологічного 
інституту (ІТІ), приватний дослідницький центр США з бюджетом 
до 68 млн дол. на рік.

“Ідеальним” типом дослідницького парку є найстаріший “науко-
вий парк” Шотландії — Херіот-Уотський. Це єдиний “науковий парк” 
у Європі, де дозволено тільки здійснення науково-дослідних робіт і 
заборонено масове виробництво.

З початку 80-х років ХХ ст. у західноєвропейських країнах по-
ширився новий для них країн різновид технопарків, орієнтований на 
потреби малих “високотехнологічних” підприємств, — інноваційні 
центри, схожі на американські “інкубатори”. Їх завдання — поєднува-
ти інновації з капіталом і підприємцями, залучати суспільні й приват-
ні фонди для забезпечення “стартового періоду” для нових компаній, 
що займаються впровадженням інновацій.

Функції інноваційних центрів охоплюють різні стадії іннова-
ційного процесу, особливо стимулювання переходу від експеримен-
тального виробництва до комерційного випуску нової продукції. Для 
цього не завжди потрібно створювати нові компанії. Часто іннова-
ційні центри допомагають дослідникам-підприємцям продавати ви-
робникам ліцензії на новий продукт.

Невеликі інноваційні центри перебувають під орудою місцевої 
влади, а більші входять у Європейську мережу з базою в Брюсселі, 
яка поєднує до 40 інноваційних центрів у різних країнах, забезпечує 
контакти між ними, чим полегшує фірмам торгівлю технологіями.
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6.4. Японська модель  
 створення “наукових парків”

Японська модель “наукових парків”, на відміну від американської, 
характеризується будівництвом абсолютно нових міст —“техно-
полісів”, де зосереджено наукові дослідження у провідних і піонер-
них галузях та наукомістке виробництво. Проект “Технополіс” був 
прийнятий до реалізації в 1982 р.

Для створення “технополісів” було обрано 19 зон, рівномірно 
розміщених на чотирьох островах. Усі “технополіси” повинні відпові-
дати таким критеріям:
 · бути розташованими не далі ніж за 30 хвилин їзди від своїх “міст-

батьків” (з населенням не менш як 200 тис.) і в межах 1 дня їзди 
від Токіо, Нагої або Осаки;

 · займати площу, меншу або рівну 500 квадратним милям (при-
близно 1000 км2);

 · мати збалансований склад сучасних науково-промислових комп-
лексів, університетів і дослідних інститутів, зручні для життя 
райони, оснащені культурною та рекреаційною інфраструктурою;

 · бути розташованими у мальовничих районах і гармонувати з міс-
цевими традиціями та природними умовами.
За 35 миль на північний схід від Токіо розташоване “місто моз-

ку” — Цукуба. Там живуть 11 500 мешканців, які працюють в 50 дер-
жавних науково-дослідних інститутах і двох університетах. У Цукубі 
розташовані 30 із 98 найвідоміших дослідних лабораторій Японії, що 
робить це невеличке місто одним із найбільших наукових центрів 
світу. На відміну від “технополісів”, головною метою яких є комер-
ціалізація результатів наукових пошуків, що має передумовою спе-
ціалізацію на прикладних дослідних роботах, Цукуба — місто фунда-
ментальних досліджень, і роль приватного сектора в ній невелика.

Будівництво “технополісів” фінансується на регіональному рів-
ні — коштом місцевих податків і внесків корпорацій. “Ядром” низки 
“технополісів” (Хіросіми, Убе, Кагосіми) є будівництво “наукових 
містечок” на зразок Цукуби. Інші задовольняються розширенням нау-
кових і інженерних факультетів місцевих університетів. Більшість 
“технополісів” створюють центри “суміжної технології”, інкубатори 
спільних досліджень і венчурного бізнесу.

змішана модель. Прикладом змішаної моделі “наукових пар-
ків”, орієнтованої і на японську, і на американську, є “наукові парки” 
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Франції, наприклад, найбільший з них — “Софія Антиполіс” (розта-
шований на Рив’єрі, на площі понад 2000 га; на середину 80-х років 
ХХ ст. землю було продано компаніям та дослідницькім організаціям; 
передбачена максимальна кількість зайнятих — приблизно 6 тис.).

Ефективність інноваційної діяльності наведено на рис. 6.3.

6.5. Стан інноваційного менеджменту  
 в Україні

70 років панування соціалістичного методу господарювання в 
СРСР виявили його економічну неспроможність. Україна в остан-
ні 50 років не поступалася розвиненим країнам у своєму техноло-
гічному розвитку, але мала більші витрати на створення продукту. 
У 70-ті роки ХХ ст. Україна забезпечувала майже 5-відсоткове зрос-
тання своєї економіки завдяки створенню нових наукомістких і на-
самперед базових технологій. Але переважна кількість найновіших 
розробок і досліджень була зосереджена у військовому комплексі та 
майже не застосовувалася в цивільній промисловості для забезпе-
чення потреб громадян.

Перехід до ринку виявив недоліки українського інноваційного 
менеджменту, передусім у науково-промисловому комплексі. Десять 
років тому з’явився Державний інноваційний фонд. Але через брак 
державницького мислення, а також через наївні сподівання, що силь-
ний інтелектуальний потенціал без участі досвідчених фахівців-ме-
неджерів та ґрунтовного прогнозування може вивести державу на 
загальносвітовий рівень на ринку технологій, цей державний заклад 
майже не працював. За словами колишнього прем’єр-міністра Украї-
ни А. Кінаха, “інноваційних проектів явно замало, та ще й 4/5 із них 
не обґрунтовані жодним маркетинговим прогнозом. Ось і маємо ти-
сячі споруджених і недобудованих підприємств, цехів, ліній — наоч-
них прикладів бездумності і недалекоглядності… Замість прибутків 
від інновацій маємо проблеми. На жаль, сотні мільйонів гривень по-
трапили не за призначенням — вітчизняні господарники поповнили 
цими грошима обігові кошти підприємств”, незважаючи на те, що в 
сучасному світі (як це ще раз підтвердила остання світова фінансо-
ва криза 1997–1998 рр.) зростання на індустріальній основі, яке по-
зитивно спрацьовувало в колишньому СРСР в 30-ті, 40-ві та навіть у 
50-ті роки, вже не є ефективним. У сучасних умовах ціни на нову тех-
ніку зростають значно швидше, ніж заробітна платня, таким чином, 
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Ефективність інноваційної діяльності
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нова техніка коштує дорожче, ніж низькооплачувана робоча сила. 
У такій ситуації модернізація стає невигідною, оскільки підприєм-
ства, які не використовують досягнення науково-технічного прогре-
су, мають менші витрати і, відповідно, кращі індивідуальні умови 
виробництва. Малоефективна, але по-жебрацьки оплачувана праця 
успішно конкурує з прогресивною технікою. До цих негативних чин-
ників слід також додати “переливання мозків” за кордон.

У третьому тисячолітті шлях до успіху забезпечує інтелектуалі-
зація нарівні із здатністю до постійних інновацій, соціалізація, в умо-
вах якої кожна особа отримає можливість самореалізації, перехід 
виробництва на екологічно чисті, науковомісткі технології. Головну 
роль у цьому складному процесі відведено інноваційній моделі роз-
витку. На думку оглядача прес-служби Кабінету Міністрів України 
(Урядовий кур’єр. — 2002. — 29 серп. (№ 157)), інноваційна модель 
“передбачає активне використання вітчизняних науково-технічних 
досягнень для створення нових продуктів і технологій у пріори-
тетних галузях вітчизняної промисловості, передусім в оборонній, 
аерокосмічній, суднобудівній, у хімічному, важкому та енергетично-
му машинобудуванні, в індустрії інформаційних технологій.” Тому в 
липні 2002 р. прийнято Закон України “Про інноваційну діяльність”, 
а активізація інноваційних процесів віднесено до пріоритетів Про-
грами діяльності Кабінету Міністрів України, розробленої на період 
до 2004 року. Отже, держава поставила за мету розбудувати націо-
нальну інноваційну систему на основі створення ефективної системи 
фінансування інноваційної діяльності та заявила про свою підтрим-
ку унікальних виробництв, уже визнаних інноваційних лідерів на 
ринку, які мають науково-технічний потенціал, що зберіг достатній 
рівень своєї дієздатності і за головними параметрами відповідає се-
редньоєвропейським стандартам (зокрема у сфері матеріалознавства, 
зварювального виробництва, захисних зміцнюючих покриттів, біо- й 
аерокосмічних технологій). 

В Україні започатковано систему технопарків на базі провідних на-
уково-дослідних установ НАНУ, що дає змогу створити в нашій країні 
сучасні осередки інноваційного розвитку. Ці структури виконують 
новітні високотехнологічні проекти, реалізація яких дасть змогу ви-
пускати наукомістку продукцію. Зокрема за інноваційним проектом 
технологічного парку “Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона” 
вперше у світі розроблено цілковито автоматизовану технологію й 
обладнання контактного зварювання залізничних рейок. А техноло-
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гічний парк “Інститут монокристалів” реалізує інноваційний проект 
щодо створення технологій виробництва тест-систем на основі генної 
інженерії для ранньої діагностики захворювань на СНІД, гепатит, ту-
беркульоз.

Звісно, неприпустимо робити державними всі елементи іннова-
ційної інфраструктури. Приватні спеціалізовані компанії — прогноз-
но-маркетингові, науково-технічні, кредитно-фінансові, страхові, 
юридичні, пусконалагоджувальні — також мають бути залучені до 
інноваційного процесу. Але необхідна координація зусиль іннова-
ційних і венчурних фондів, кластерних і маркетингових компаній, 
інформаційної структури, регіональних та галузевих інноваційних 
компаній, технопарків, налагодження фінансових зв’язків із банками 
та іншими кредитно-фінансовими установами для забезпечення ба-
лансу організаційних, фінансових, наукових і ринкових інтересів усіх 
учасників інноваційного процесу.

Інша серйозна проблема — це формування інвестиційного попи-
ту в Україні, створення інноваційної економіки. За словами голови 
правління Української державної інноваційної компанії, інновацій-
на справа “…є триєдиною — це сектор економіки, який виводить на-
укові досягнення на ринок через нові споживчі та цінові властивості 
товару”.

6.6. Фінансування інноваційної діяльності
Згідно із Законом України “Про інноваційну діяльність” суб’єктам 

інноваційної діяльності для виконання ними інноваційних проектів 
може бути надана фінансова підтримка шляхом:

а) повного безвідсоткового кредитування (на умовах інфляційної 
індексації) пріоритетних інноваційних проектів коштом Державного 
бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місце-
вих бюджетів;

б) часткового (що не перевищує 50 %) безвідсоткового креди-
тування (на умовах інфляційної індексації) інноваційних проектів 
коштом Державного бюджету України, бюджету Автономної Респуб-
ліки Крим та місцевих бюджетів за умови залучення до фінансування 
проекту решти необхідних коштів виконавця проекту і (або) інших 
суб’єктів інноваційної діяльності;

в) повної чи часткової компенсації (коштом Державного бюджету 
України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюд-
жетів) відсотків, сплачуваних суб’єктами інноваційної діяльності 
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комерційним банкам та іншим фінансово-кредитним установам за 
кредитування інвестиційних проектів;

г) надання державних гарантій комерційним банкам, що здійс-
нюють кредитування пріоритетних інвестиційних проектів;

д) майнового страхування реалізації інвестиційних проектів від-
повідно до Закону України “Про страхування”.

Фінансова підтримка інноваційної діяльності коштом Державного 
бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місце-
вих бюджетів надається у межах коштів, передбачених відповідними 
бюджетами.

джерела фінансування інноваційної діяльності. Відповідно до 
законодавства України джерелами фінансування інноваційної діяль-
ності можуть бути:

а) кошти Державного бюджету України;
б) кошти місцевих бюджетів та бюджету Автономної Республіки 

Крим;
в) власні кошти спеціалізованих інноваційних державних і кому-

нальних фінансово-кредитних установ;
г) власні чи позичені кошти суб’єктів інноваційної діяльності;
д) кошти (інвестиції) будь-яких фізичних і юридичних осіб;
е) інші джерела, не заборонені законодавством України.
державні інноваційні фінансовокредитні установи. Для здійс-

нення фінансової підтримки інноваційної діяльності суб’єктів госпо-
дарювання різних форм власності Кабінет Міністрів України за по-
данням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої 
влади у сфері інноваційної діяльності створює спеціалізовані держав-
ні небанківські інноваційні фінансово-кредитні установи. Державна 
інноваційна фінансово-кредитна установа підпорядковується спе-
ціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади у 
сфері інноваційної діяльності і діє на основі Положення (Статуту), 
що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Кошти Державної інноваційної фінансово-кредитної установи 
формуються за рахунок коштів Державного бюджету України, ви-
значених законом про Державний бюджет України на відповідний 
рік, залучених згідно з чинним законодавством вітчизняних чи іно-
земних інвестицій фізичних і юридичних осіб, добровільних внесків 
фізичних і юридичних осіб, доходів від власної чи спільної фінансо-
во-господарської діяльності або інших джерел, не заборонених зако-
нодавством України.
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Державна інноваційна фінансово-кредитна установа коштом Де-
ржавного бюджету України може надавати суб’єктам інноваційної 
діяльності для реалізації ними інноваційних проектів фінансову під-
тримку, передбачену ст. 17 Закону “Про інноваційну діяльність”.

Кошти від повернення виданих Державною інноваційною фі-
нансово-кредитною установою суб’єктам інноваційної діяльності 
кредитів за рахунок коштів Державного бюджету України зара-
ховуються до спеціального фонду Державного бюджету України і 
використовуються для надання фінансової інноваційної підтрим-
ки, якщо законом про Державний бюджет України не встановлено 
інше.

Кошти Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, 
одержані нею з бюджету Автономної Республіки Крим чи з облас-
них і районних бюджетів, витрачаються нею тільки для фінансуван-
ня відповідних регіональних чи місцевих інноваційних програм і 
проектів.

Кошти Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, 
що формуються за рахунок добровільних внесків фізичних і юридич-
них осіб, від власної чи спільної фінансово-господарської діяльності 
та інших джерел, не заборонених законодавством України, можуть 
витрачатися нею як на всі перераховані у ст. 17 Закону “Про іннова-
ційну діяльність” види інвестування інноваційної діяльності, так і на 
інші види інвестування, передбачені Положенням (Статутом).

Для отримання фінансової підтримки суб’єкти інноваційної діяль-
ності, інноваційні проекти яких занесені у Державний реєстр інно-
ваційних проектів, подають до Державної інноваційної фінансово-
кредитної установи (її регіональні відділення) інноваційні проекти 
та всі необхідні документи, перелік яких визначається нею. 

Державна інноваційна фінансово-кредитна установа організовує 
на конкурсних засадах у порядку, що визначається спеціально упов-
новаженим центральним органом виконавчої влади у сфері іннова-
ційної діяльності, відбір інноваційних проектів для їх фінансової під-
тримки. Конкурсні відбори інноваційних проектів здійснюються на 
засадах прозорості, відкритості, гласності.

Суб’єкт інноваційної діяльності, інноваційний проект якого прой-
шов конкурсний відбір, залежно від встановленого конкурсною про-
цедурою рейтингу може отримати від Державної інноваційної фінан-
сово-кредитної установи один чи кілька видів фінансової підтримки, 
передбачених ст. 17 Закону “Про інноваційну діяльність”.
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Фінансова підтримка Державною інноваційною фінансово-кре-
дитною установою інноваційних проектів шляхом надання кредитів 
чи передання майна у лізинг здійснюється за умови наявності гаран-
тій повернення коштів у вигляді застави майна, договору страхуван-
ня, банківської гарантії, договору поруки тощо.

Державна інноваційна фінансово-кредитна установа здійснює 
супроводження реалізації інноваційних проектів, які нею фінансу-
ються, та контролює цільове використання суб’єктами інноваційної 
діяльності наданих нею коштів.

Фінансова підтримка реалізації інноваційних проектів може нада-
ватися Державною інноваційною фінансово-кредитною установою у 
формі послідовних траншів за результатами контролю ходу виконан-
ня проектів.

Державна інноваційна фінансово-кредитна установа подає у за-
собах масової інформації щорічний звіт про фінансування нею інно-
ваційних проектів та результатів їх виконання, а також періодично 
інформує громадськість про:
 · результати контролю відбору інноваційних проектів для державної 

фінансової підтримки і вид наданої фінансової підтримки;
 · завершені інноваційні проекти і проекти, яким продовжено тер-

міни їх реалізації із зазначенням причин;
 · повернення раніше наданих кредитів.

Комунальні інноваційні фінансово-кредитні установи створю-
ються і функціонують за правилами, аналогічними до правил для дер-
жавних інноваційних фінансово-кредитних установ.

6.7. регулювання інноваційної діяльності

Порядок оподаткування. Оподаткування інноваційної діяльності 
регулюється ст. 21 Закону України “Про інноваційну діяльність”.

Упродовж терміну чинності свідоцтва про державну реєстрацію 
інноваційного проекту і за умови, що виконання проекту розпочато 
не пізніше ніж вісімнадцять місяців від дати його державної реєст-
рації, оподаткування об’єктів інноваційної діяльності здійснюється 
у порядку, за яким 50 % податку на додану вартість за операціями з 
продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), пов’язаних з ви-
конанням інноваційних проектів, і 50 % податку на прибуток, одер-
жаний від виконання цих проектів, залишаються у розпорядженні 
платника податків, зараховуються на його спеціальний рахунок і ви-
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користовуються ним винятково на фінансування інноваційної, нау-
ково-технічної діяльності та розширення власних науково-техноло-
гічних і дослідно-експериментальних баз.

Пільгове оподаткування реалізується за умови, що суб’єкт інно-
ваційної діяльності про початок реалізації інноваційного проекту в 
місячний строк повідомляє відповідний орган Державної податко-
вої адміністрації і за всіма господарськими операціями, пов’язаними 
з виконанням інноваційного проекту, веде окремий бухгалтерський 
облік.

Кошти обсягом 50 % податку на додану вартість і податку на при-
буток, що залишаються у розпорядженні платника податків і не вико-
ристані протягом строку пільгового оподаткування і 12 місяців після 
нього, підлягають зарахуванню до Державного бюджету України.

Інноваційним підприємствам дозволяється прискорена амортиза-
ція основних фондів і встановлюється щорічна двадцятивідсоткова 
норма прискореної амортизації основних фондів групи З. При цьому 
амортизація основних фондів групи З проводиться до досягнення ба-
лансовою вартістю групи нульового значення.

Інноваційні підприємства сплачують земельний податок за став-
кою обсягом 50 % чинної ставки оподаткування.

особливості митного регулювання інноваційної діяльності. Не-
обхідні для виконання пріоритетного інноваційного проекту, яким 
передбачається випуск інноваційного продукту, щодо якого прий-
нято постанову Кабінету Міністрів України про його особливу важ-
ливість. Сировина, устаткування, обладнання, комплектуючі та інші 
товари (крім підакцизних товарів), що не вироблюються в Україні 
або вироблюються, але не відповідають вимогам проекту, при вве-
зенні в Україну протягом терміну чинності свідоцтва про державну 
реєстрацію інноваційного проекту звільняються від оплати ввізного 
мита та податку на додану вартість.

Номенклатура та обсяги ввезення сировини, матеріалів, устат-
кування, обладнання, комплектуючих та інших товарів мають бути 
визначені в інноваційному проекті перед його державною реєстра-
цією. 

У разі нецільового використання сировини, матеріалів, устат-
кування, обладнання, комплектуючих та інших товарів, ввезених в 
Україну без сплати ввізного мита та податку на додану вартість, що 
мали бути сплачені при ввезенні на митну територію таких товарів, 
сплачується пеня, нарахована на суму податків, виходячи із 120 % 
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облікової ставки Національного банку України, що діяла на день 
збільшення податкового зобов’язання за період їх нецільового вико-
ристання.

Суб’єкти господарювання, митне регулювання діяльності яких 
здійснюється згідно з положенням частини першої ст. 22 Закону 
України “Про інноваційну діяльність”, щоквартально складають і 
подають в органи митної служби за своїм місцезнаходженням звіти 
про використання ввезених ними сировини, матеріалів, устаткуван-
ня, обладнання, комплектуючих та інших товарів.

Стабілізація економічної ситуації і поновлення економічного 
зростання повинні спиратися насамперед на високий рівень іннова-
ційного потенціалу базових галузей промисловості.

Основними напрямами інноваційної політики є: 1) упровадження 
найважливіших НДДКР і винаходів, відновлення технологічної бази; 
2) посилення інноваційного характеру інвестиційних програм і про-
ектів; 3) підвищення конкурентоспроможності продукції, що випус-
кається; 4) підвищення рівня оновлення продукції підприємств.

Контрольні питання і завдання

 1. Визначте основні напрями інноваційної політики.
 2. Опишіть організацію інноваційних процесів.
 3. Наведіть класифікацію суб’єктів інноваційної політики.
 4. Назвіть організаційні форми впровадження інновацій.
 5. Розкрийте сутність венчурного бізнесу в інноваційному процесі.
 6. Проаналізуйте стан інноваційного менеджменту в Україні на по-

чатку ХХІ ст.
 7. Проаналізуйте законодавче забезпечення інноваційного мене-

джменту в Україні.
 8. Назвіть джерела фінансування інноваційної діяльності.
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 Розділ 7. ФінанСоВий менеджмент

7.1. Сутність, завдання і принципи  
 фінансового менеджменту

Фінансовий менеджмент організації — це:
 · система принципів і методів розробки і реалізації управлінських 

рішень, пов’язаних із формуванням, розподілом і використанням 
фінансових ресурсів підприємства й організацією обігу його гро-
шових коштів;

 · наука управління фінансами підприємства, спрямована на досяг-
нення його стратегічних і тактичних завдань;

 · специфічна система управління грошовими потоками, рухом 
фінансових ресурсів і відповідною організацією фінансових від-
носин.
Фінансовий менеджмент є складовою загальної системи управ-

ління організацією, він безпосередньо пов’язаний із виробничим, ін-
новаційним, кадровим, маркетинговим та іншими видами функціо-
нального менеджменту (табл. 7.1).

основна мета фінансового менеджменту — забезпечення максимі-
зації ринкової вартості підприємства та добробуту його власників у 
поточному і перспективному періоді.

Таблиця 7.1
Принципи і завдання фінансового менеджменту

Принципи  
фінансового менеджменту

основні завдання  
фінансового менеджменту

1 2

1. Інтегрованість із загальною систе-
мою управління підприємством, 
тісний зв’язок з іншими видами 
функціонального менеджменту

1. Забезпечення формування достатнього 
обсягу фінансових ресурсів відповідно до 
завдань розвитку підприємства у наступ-
ному періоді

2. Системний характер управлінських 
рішень у сфері фінансового менедж-
менту, їх вплив на результати фінан-
сової діяльності підприємства

2. Забезпечення найбільш ефективного 
використання фінансових ресурсів за 
основними напрямами діяльності підпри-
ємства

3. Адаптивність і високий динамізм 
управління фінансовою діяльністю 
підприємства, необхідність ураху-
вання змін ділового середовища

3. Оптимізація грошового обігу шляхом 
ефективного управління грошовими пото-
ками підприємства, забезпечення синхроні-
зації обсягів надходження і витрат
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1 2

грошових коштів по окремих періодах, під-
тримки необхідної ліквідності оборотних 
активів підприємства

4. Оптимальність управлінських 
рішень у сфері фінансового мене-
джменту, що означає необхідність 
обґрунтованого вибору найбільш 
прийнятного варіанта рішення щодо 
формування і використання фінансо-
вих ресурсів організації

4. Забезпечення максимізації прибутку 
при передбачуваному рівні фінансового 
ризику завдяки ефективному управлінню 
активами підприємства, залученню  
до господарського обігу позичкових  
фінансових коштів, вибору найбільш 
ефективних напрямів операційної  
і фінансової діяльності

5. Орієнтованість на стратегічні цілі 
розвитку підприємства, відповідність 
управлінських рішень у сфері фінан-
сового менеджменту головним цілям 
діяльності і стратегічним напрямам 
розвитку організації

5. Забезпечення мінімізації рівня фінан-
сового ризику при передбачуваному рівні 
прибутку шляхом диверсифікації видів 
операційної і фінансової діяльності, порт-
феля фінансових інвестицій тощо 

6. Забезпечення постійної фінансової  
рівноваги підприємства у процесі його 
розвитку

7.2. Функції фінансового менеджменту

Фінансовий менеджмент реалізує свою мету і основні завдання 
шляхом виконання загальних і спеціальних функцій (рис. 7.1) [8].

Функції фінансового менеджменту

загальні  
(як керуючої системи)

1

 · розробка фінансової стратегії 
підприємства;

 · формування ефективних інформа-
тивних систем, що забезпечують 
обґрунтування альтернативних 
варіантів управлінських рішень;

Спеціальні  
(як керованої системи)

2

 · управління активами (обіговими, 
позаобіговими), оптимізація їх 
структури;

 · управління капіталом (власним, 
позичковим), оптимізація його 
структури;
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 · проведення аналізу різних 
аспектів фінансової діяльності 
підприємства;

 · планування фінансової діяльності 
підприємства за основними її 
напрямами;

 · стимулювання реалізації прийня-
тих управлінських рішень у сфері 
фінансової діяльності;

 · проведення контролю за реалізацією 
прийнятих управлінських рішень у 
сфері фінансової діяльності.

 · управління інвестиціями (реаль-
ними, фінансовими);

 · управління грошовими потоками 
(по операційній, інвестиційній, 
фінансовій діяльності);

 · управління фінансовими ризиками 
(їх складом, профілактикою, стра-
хуванням);

 · антикризове фінансове управління 
(усуненням неплатоспроможності, 
забезпечення фінансової стабіль-
ності, управління санацією).

Рис. 7.1. Функції фінансового менеджменту

 7.3. інформаційне забезпечення фінансового  
  менеджменту

інформаційне забезпечення фінансового менеджменту — процес 
постійного, цілеспрямованого добору відповідних інформативних по-
казників для аналізу, планування і підготовки ефективних рішень з 
управління фінансовою діяльністю підприємства.

Показники, що використовуються для інформативного забезпе-
чення фінансового менеджменту, формуються за допомогою зовніш-
ніх і внутрішніх джерел і розподіляються на кілька груп (рис. 7.2).

інформаційне забезпечення  
фінансового менеджменту

Показники із зовнішніх джерел

1

Показники загальноекономічного 
розвитку країни:  

 · показники макроекономічного 
розвитку (темпи зростання ВВП, 
обсяги емісії грошей, прибутки 
населення, індекс інфляції тощо); 

 · показники розвитку галузі підпри-
ємства (обсяги виробленої про

Показники із внутрішніх джерел

2

Показники фінансового стану  
і результати фінансової діяльності 
підприємства загалом:

 · показники структури активів і 
капіталу підприємства;

 · показники основних фінансових 
результатів господарської діяль-
ності підприємства;



171

1 2

  дукції, загальна вартість активів 
підприємств, ставка оподаткуван-
ня тощо).

Показники кон’юнктури фінансового 
ринку: 

 · показники кон’юнктури ринку 
фондових інструментів (види фон-
дових інструментів, ціни їх попиту 
і пропозиції тощо); 

 · показники кон’юнктури ринку 
грошових інструментів (кредитна 
і депозитна ставка окремих комер-
ційних банків, курси валют).

Показники діяльності ділових 
партнерів і конкурентів (банків, 
постачальників, покупців, страхових 
компаній, конкурентів). 
Нормативнорегулюючі показники 
(фінансової діяльності підприємств 
і функціонування окремих сегментів 
фінансового ринку)

 · показники руху грошових коштів і 
використання окремих фінансових 
фондів.

Показники фінансових результатів 
діяльності структурних підрозділів: 

 · показники фінансових результатів 
за основними сферами фінансової 
діяльності;

 · показники фінансових результатів 
регіональних підрозділів;

 · показники фінансових резуль-
татів діяльності окремих “центрів 
відповідальності”.

Нормативнопланові показники  
фінансового розвитку підприємства:

 · внутрішні нормативи, що регу-
люють фінансовий розвиток 
підприємства;

 · планові показники фінансового 
розвитку підприємства

Рис. 7.2. Показники інформаційного забезпечення  
фінансового менеджменту

7.4. Фінансовий аналіз

Фінансовий аналіз — процес дослідження фінансового стану і ос-
новних результатів фінансової діяльності підприємства з метою ви-
явлення резервів підвищення його ринкової вартості та забезпечення 
ефективного розвитку.

В управлінні організаціями використовують кілька типів фінан-
сового аналізу (табл. 7.2) [8].

Таблиця 7.2
типи фінансового аналізу

тип фінансового аналізу зміст і методи фінансового аналізу

1 2

Горизонтальний (трендо
вий) фінансовий аналіз. 
Ґрунтується на вивченні 
динаміки окремих фінан-
сових показників у часі

1. Порівняння фінансових показників звітного пе-
ріоду з показниками попереднього періоду (місяця, 
кварталу, року)
2. Порівняння фінансових показників звітного періоду з 
показниками аналогічного періоду попереднього року.
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1 2

3. Порівняння фінансових показників за декілька 
попередніх періодів

Вертикальний (струк
турний) фінансовий 
аналіз. Ґрунтується на 
структурному розділен-
ні окремих показників 
фінансової звітності 
підприємства

1. Структурний аналіз активів (відносної ваги оборот-
них і позаоборотних активів; структури оборотних, 
позаоборотних активів, складу інвестиційного порт-
феля підприємства тощо).
2. Структурний аналіз капіталу.
3. Структурний аналіз грошових потоків

Порівняльний фінансо
вий аналіз. Ґрунтується 
на зіставленні значень 
окремих груп анало-
гічних показників між 
собою

1. Порівняльний аналіз фінансових показників під-
приємства і середніх показників галузі.
2. Порівняльний аналіз фінансових показників під-
приємства і конкурентів.
3. Порівняльний аналіз фінансових показників 
окремих структурних одиниць і підрозділів (“центрів 
відповідальності”) підприємства.
4. Порівняльний аналіз звітних і планових (норматив-
них) показників

інтегральний фінансовий 
аналіз. Дає змогу одер-
жати багатофакторну 
оцінку умов формуван-
ня інтегрованих фінан-
сових показників

Найбільш поширеними методиками інтегрального 
аналізу є: 
1. Система інтегрального фінансового аналізу корпо-
рації “Дюпон”.
2. Об’єктно-орієнтована система інтегрального аналізу 
формування прибутку підприємства.
3. Інтегральна система портфельного аналізу

Аналіз фінансових 
коефіцієнтів Ґрун-
тується на розрахунку 
співвідношення різних 
показників фінансової 
діяльності між собою

Аналізуються: 
1. Коефіцієнти оцінки фінансової стійкості підпри-
ємства:

 · коефіцієнт автономії;
 · коефіцієнт фінансування;
 · коефіцієнт заборгованості;
 · коефіцієнт довгострокової фінансової незалежності.

2. Коефіцієнти оцінки платоспроможності (ліквід-
ності):

 · коефіцієнт абсолютної платоспроможності;
 · коефіцієнт поточної платоспроможності;
 · загальний коефіцієнт співвідношення дебіторської 

та кредиторської заборгованості.
3. Коефіцієнти оцінки обороту активів.
4. Коефіцієнти оцінки обороту капіталу.
5. Коефіцієнти оцінки рентабельності (прибутковості)
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7.5. Фінансове планування

Фінансове планування — процес розроблення системи фінансо-
вих планів і планових (нормативних) показників щодо забезпечення 
розвитку підприємства необхідними фінансовими ресурсами і підви-
щення ефективності його фінансової діяльності.

В управлінні бізнесом застосовуються кілька типів фінансового 
планування (табл. 7.3).

Таблиця 7.3
Специфіка різних типів фінансового планування

типи зміст і особливості

Стратегічне 
фінансове 
планування

Розробляється на період до 3 років. Полягає у прогнозуванні основ-
них напрямів і цільових параметрів фінансової діяльності, розроб-
ленні загальної фінансової стратегії підприємства (див. підрозділ 7.6 
“Фінансова стратегія організації”). Здійснюється з урахуванням 
фінансової політики підприємства

Тактичне 
планування 
фінансової 
діяльності

Розробляється на термін до 1 року. Ґрунтується на фінансовій полі-
тиці та стратегії організації. Полягає у розробленні конкретних видів 
фінансових планів: плану доходів і витрат з операційної діяльності; 
плану надходжень і витрат грошових коштів; балансового плану

Оперативне 
фінансове 
планування

Розробляється на місяць, квартал, рік. Полягає у розробленні та до-
веденні до виконавців бюджетів, платіжних календарів, інших форм 
оперативних планових завдань з усіх основних питань фінансової 
діяльності. Основною формою оперативного фінансового плануван-
ня є бюджет. 
Бюджет — оперативний фінансовий план короткострокового періо-
ду (року, кварталу, місяця), який відображає витрати і надходження 
фінансових коштів у процесі здійснення конкретних видів господар-
ської діяльності. 
Розробка бюджету спрямоване на вирішення таких завдань: визна-
чення обсягу і структури витрат, пов’язаних із діяльністю окремих 
структурних одиниць і підрозділів підприємства; забезпечення 
покриття цих витрат фінансовими ресурсами з різних джерел. Особ-
ливою формою бюджету є платіжний календар, що розробляється 
за окремими видами руху грошових коштів (податковий платіжний 
календар, платіжний календар з розрахунків із постачальниками, 
платіжний календар з обслуговування боргу тощо)

7.6. Фінансова стратегія організації 

Фінансова стратегія — система довгострокових цілей фінансо-
вої діяльності підприємства і найбільш ефективних шляхів їх досяг-
нення. 
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Фінансова стратегія є частиною загальної стратегії і підпорядко-
вується їй, повинна бути узгодженою з цілями і напрямами розвитку 
підприємства. Водночас фінансова стратегія значно впливає на фор-
мування загальної стратегії розвитку підприємства і може вносити в 
неї певні корективи.

Стратегія фінансування передбачає: визначення цілей викорис-
тання фінансових ресурсів, капіталу, методів фінансування, управ-
ління рухом фінансових ресурсів та капіталу, фінансове планування 
тощо. 

до основних типів фінансових стратегій належать:
 · стратегія управління активами (обіговими, позаобіговими);
 · стратегія управління капіталом (власним, позичковим);
 · інвестиційна стратегія (управління реальними, фінансовими ін-

вестиціями);
 · стратегія управління грошовими потоками (операційними, інвес-

тиційними, фінансовими);
 · стратегія управління фінансовими ризиками (уникнення, хеджу-

вання, диверсифікація);
 · стратегія антикризового фінансового управління;
 · кредитна, емісійна, дивідендна.

Процес розроблення і реалізації фінансової стратегії підприємства 
складається із таких етапів: 
 · визначення періоду, на який розробляється фінансова стратегія;
 · вивчення факторів зовнішнього фінансового середовища і 

кон’юнктури фінансового ринку;
 · формування стратегічних цілей фінансової діяльності підпри-

ємства;
 · конкретизація цільових показників фінансової стратегії за пе-

ріодами її реалізації;
 · розроблення операційних фінансових стратегій;
 · розроблення системи організаційно-економічних заходів щодо 

забезпечення реалізації фінансової стратегії; 
 · оцінка ефективності розробленої стратегії.

Критерії ефективності фінансової стратегії:
 · узгодженість із загальною стратегією розвитку підприємства; 
 · узгодженість із можливими змінами зовнішнього фінансового се-

редовища;
 · внутрішня збалансованість основних складових і напрямів фі-

нансової стратегії;
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 · реальність;
 · прийнятність рівня ризиків реалізації фінансової стратегії;
 · результативність розробленої фінансової стратегії.

7.7. Фінансовий контроль

Фінансовий контроль — процес перевірки виконання і забезпе-
чення реалізації управлінських рішень в галузі фінансової діяльності 
підприємства.

Фінансовий контроль забезпечує реалізацію фінансової стратегії, 
попередження кризових ситуацій, що можуть призвести підприєм-
ство до банкрутства. У сучасних компаніях широко застосовується 
нова комплексна система контролінгу.

Фінансовий контролінг — контролююча система, що забезпечує 
концентрацію контрольних дій на пріоритетних напрямах фінансо-
вої діяльності підприємства, своєчасне виявлення відхилень фактич-
них результатів від запланованих і прийняття оперативних управлін-
ських рішень щодо її нормалізації.

Функції фінансового контролю:
 ·  спостереження за процесом реалізації фінансових завдань, дотри-

мання планових фінансових показників і нормативів; 
 ·  виявлення і вимірювання відхилень фактичних фінансових ре-

зультатів від запланованих;
 ·  розроблення оперативних управлінських рішень щодо нормалі-

зації фінансової діяльності підприємства відповідно до визначе-
них цілей і показників;

 · коригування окремих цілей і показників фінансового розвитку 
у зв’язку із змінами зовнішнього фінансового середовища і внут-
рішніх умов господарської діяльності підприємства.
Види фінансового контролю: 

 · стратегічний (контроль фінансової стратегії та її цільових показ-
ників);

 · поточний (контроль поточних фінансових планів), контрольний 
період — місяць, квартал;

 · оперативний контроль (контроль бюджетів), контрольний пе-
ріод — тиждень, декада, місяць.
Процес здійснення фінансового контролю
1. Визначення об’єкта контролю (ходу реалізації управлінських 

рішень з основних аспектів фінансової діяльності підприємств).
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2. Визначення видів сфери контролю.
3. Ранжирування контрольних показників за важливістю: най-

більш важливі, другого, третього і наступних рівнів. Наприклад:
 · найбільш важливий показник — сума чистого прибутку;
 · показники другого порядку — сума доходів, сума витрат, сума 

податкових платежів;
 · показники третього порядку — рівень цін на продукцію, обсяги 

реалізації продукції тощо.
4. Розроблення системи кількісних стандартів контролю (як у 

абсолютних, так і у відносних показниках). Такими стандартами мо-
жуть бути цільові стратегічні нормативи, показники поточних планів 
і бюджетів, державні й організаційні норми і нормативи.

5. Побудування системи моніторингу показників, що підлягають 
фінансовому контролю — механізму постійного спостереження за 
певними показниками фінансової діяльності, визначення обсягу від-
хилень фактичних результатів від запланованих, виявлення причин 
відхилень.

6. Розроблення алгоритму дій за результатами спостереження за 
показниками фінансової діяльності. Варіанти дій:
 · нічого не робити;
 · усунути відхилення;
 · змінити планові чи нормативні показники.

7.8. Сутність, види і принципи формування  
 активів підприємства

Активи — економічні ресурси підприємства у формі суспільних 
майнових цінностей, що використовуються у господарській діяль-
ності з метою одержання прибутку.

Метою формування активів підприємства є задоволення потреб 
в окремих їх видах для забезпечення виробничо-комерційного про-
цесу, а також оптимізація їх складу для забезпечення умов ефектив-
ної господарської діяльності.

Основні види активів та їх сутнісні характеристики показано в 
табл. 7.4.

Процес формування активів підприємства здійснюється за таки-
ми принципами:

1) підпорядкування формування активів підприємства завданням 
розвитку його операційної (виробничо-комерційної) діяльності;
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2) забезпечення відповідності обсягів і структури активів обсягам 
і структурі виробництва і збуту продукції;

3) забезпечення оптимального складу активів з позиції ефектив-
ності господарської діяльності;

4) забезпечення умов прискорення обороту активів у процесі їх 
використання;

5) вибір найбільш ефективних видів активів для забезпечення 
зростання ринкової вартості підприємств.

Таблиця 7.4
Сутнісні характеристики основних видів  

активів підприємства  

Види активів Сутнісні характеристики

1 2

За формами функціонування

Матеріальні 
активи

Мають речову (матеріальну) форму. Це основні засоби, облад-
нання, виробничі запаси, готова продукція тощо

Нематеріальні 
активи

Не мають речової (матеріальної) форми, але беруть участь у 
господарській діяльності, дають прибутки. До нематеріальних 
активів належать права користування окремими природними 
ресурсами, патентні права на використання винаходів ноу-хау, 
товарний знак, торгова марка тощо

Фінансові 
активи

Характеризують різні фінансові інструменти підприємства: 
грошові активи, дебіторську заборгованість, короткострокові 
й довгострокові фінансові вклади

За участю в господарському процесі й швидкістю обороту

Оборотні (по-
точні) активи

Характеризують сукупність майнових цінностей підприємс-
тва; обслуговують поточну виробничо-комерційну діяльність; 
цілком використовуються протягом одного виробничо-комер-
ційного циклу (див. підрозділ 7.9, “Управління оборотними 
активами”)

Позаоборотні 
активи

Багаторазово беруть участь у процесі господарської діяльності; 
їх вартість переноситься на вироблену продукцію частинами, 
поступово (див. “Управління позаоборотними активами”)

За характером обслуговування видів діяльності

Операційні 
активи

Сукупність майнових цінностей, що безпосередньо викорис-
товуються у виробничо-комерційній (операційній) діяльності 
підприємства. До них належать: виробничі основні засоби; 
нематеріальні активи, що обслуговують операційний процес; 
оборотні операційні активи
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закінчення табл. 7.4

1 2

Інвестиційні 
активи

Пов’язані із здійсненням інвестиційної діяльності підприємс-
тва. До них належать: незакінчені капітальні вкладення; облад-
нання, призначене для монтажу; довгострокові та короткостро-
кові фінансові вкладення

За фінансовими джерелами формування активів

Валові активи Вся сукупність майнових цінностей (активів) підприємства, 
сформованих за рахунок власного і позичкового капіталу

Чисті активи Характеризують вартісну сукупність майнових цінностей  
(активів) підприємства, які сформовані за рахунок його власно-
го капіталу

За характером володіння активами

Власні активи Перебувають у постійному володінні підприємства; їх відобра-
жено у балансі підприємства

Орендовані 
активи

Перебувають у тимчасовому володінні підприємства відповідно 
до угоди оренди

За ступенем ліквідності активів

Абсолютно 
ліквідні активи

Не потребують реалізації, є готовими засобами платежу  
(грошові активи в національній та іноземній валюті)

Високоліквідні 
активи

Можуть бути швидко (у термін до 1 місяця) без значних  
втрат вартості конвертовані у грошову форму. Це короткостро-
кові фінансові вклади і короткострокова дебіторська заборго-
ваність

Середньо-
ліквідні активи

Можуть бути конвертовані у грошову форму без значних втрат 
поточної ринкової вартості впродовж терміну від одного  
до шести місяців. Це всі форми дебіторської заборгованості 
(крім короткострокової і безнадійної), а також запаси готової 
продукції, призначеної для реалізації

Слабколіквідні 
активи

Можуть бути конвертовані у грошову форму без значних втрат 
поточної ринкової вартості лише впродовж значного терміну 
часу (від 6 місяців). До слабколіквідних активів належать: 
запаси сировини і напівфабрикатів, основні засоби, обладнання, 
довгострокові фінансові вклади тощо

Неліквідні 
активи

Не можуть бути самостійно реалізовані; можуть бути проданими 
тільки у складі цілісного майнового комплексу. Це безнадійна 
дебіторська заборгованість, витрати майбутніх періодів, поточні 
й колишні втрати
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7.9. Управління оборотними активами

Оборотні активи характеризують сукупність майнових ціннос-
тей підприємства, які обслуговують поточну виробничо-комерцій-
ну (операційну) діяльність і повністю споживаються впродовж од-
ного виробничо-комерційного циклу.

До оборотних активів підприємства належать: 
а) запаси сировини, матеріалів і напівфабрикатів;
б) запаси готової продукції, призначеної для реалізації;
в) дебіторська заборгованість;
г) грошові активи (залишки грошових коштів у національній та 

іноземній валютах, сума короткострокових фінансових вкладів);
д) інші види оборотних активів.
Позитивні й негативні характеристики оборотних активів наве-

дено в табл. 7.5.
Таблиця 7.5

Характеристики оборотних активів  
підприємства 

Позитивні негативні

 · високий ступінь структурних пере-
творень, внаслідок яких оборотні ак-
тиви можуть перейти з одного виду 
в інший при регулюванні товарного 
і грошового потоків

 · швидке пристосування до змін 
кон’юнктури товарного і фінансово-
го ринків

 · висока ліквідність; якщо необхідно, 
значна їх частина може бути конвер-
тована у грошові активи

 · легкість управління; швидке при-
йняття і реалізація управлінських 
рішень щодо оборотних активів

 · втрата реальної вартості у процесі 
інфляції

 · тимчасово вільні оборотні активи 
практично не генерують прибутку

 · надмірні запаси товарно-матеріаль-
них цінностей призводять до 
додаткових операційних витрат на їх 
зберігання

 · запаси оборотних товарно-матеріаль-
них цінностей мають властивість 
природних втрат

 · ризик втрати значної частини оборот-
них активів через недобросовісність 
ділових партнерів і власного персо-
налу

В організаціях із значними обсягами використання оборотних 
активів здійснюється самостійна політика управління їх окремими 
видами (табл. 7.6).
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Таблиця 7.6
Управління окремими видами оборотних активів  

підприємства 

Вид  
оборотних  

активів

зміст і механізми управління

1 2

Управління 
запасами 
товарно- 
матеріальних 
цінностей 
(фінансові 
аспекти)

Управління запасами — частина загальної політики управління 
оборотними активами підприємства. Вона полягає в оптимізації 
обсягів і структури запасів, зменшенні витрат на їх обслуговуван-
ня і забезпеченні ефективного контролю за їх рухом.
Основні організаційні проблеми:

 · аналіз запасів товарно-матеріальних цінностей у попередньому 
періоді

 · визначення цілей формування запасів
 · оптимізація обсягу основних груп поточних запасів
 · оптимізація загальної суми запасів товарно-матеріальних цін-

ностей, які входять до складу оборотних активів
 · створення ефективних систем контролю за рухом запасів на 

підприємстві
 · реальне відображення у фінансовому обліку вартості запасів  

в умовах інфляції

Управління  
дебіторською 
заборгова-
ністю

Управління дебіторською заборгованістю — частина загальної 
політики управління оборотними активами, спрямована на роз-
ширення обсягів реалізації продукції. Вона полягає в оптимізації 
загального обсягу дебіторської заборгованості та забезпеченні 
своєчасної її інкасації.
Основні організаційні проблеми:

 · аналіз дебіторської заборгованості підприємства у поперед-
ньому періоді

 · формування принципів кредитної політики стосовно покупців 
продукції

 · визначення можливої суми фінансових коштів, інвестованих  
у дебіторську заборгованість за товарним (комерційним)  
і споживчим кредитом

 · формування системи кредитних умов
 · визначення стандартів оцінки покупців та умов надання кре-

диту
 · формування процедури інкасації дебіторської заборгованості
 · організація використання на підприємстві сучасних форм рефі-

нансування дебіторської заборгованості
 · створення системи контролю за рухом і своєчасною інкасацією 

дебіторської заборгованості
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закінчення табл. 7.6

1 2

Управління  
грошовими 
активами

Управління грошовими активами — частина загальної політики 
управління оборотними активами підприємства. Вона полягає в 
оптимізації сукупного обсягу їх залишку з метою забезпечення 
постійної платоспроможності та ефективного використання у 
процесі зберігання.
Організаційні проблеми управління грошовими активами:

 · аналіз грошових активів підприємства у попередньому періоді
 · оптимізація середнього залишку грошових активів підприєм-

ства
 · диференціація середнього залишку грошових активів у націо-

нальній та іноземній валютах
 · вибір ефективних форм регулювання середнього залишку 

грошових активів
 · забезпечення рентабельного використання тимчасово вільного 

залишку грошових активів
 · створення системи контролю за грошовими активами 

підприємства

Управління 
фінансуван-
ням оборот-
них активів

Управління фінансуванням оборотних активів — частина  
загальної політики управління оборотними активами  
підприємства. Вона полягає в оптимізації обсягу і складу  
фінансових джерел їх формування для забезпечення ефективного 
використання власного капіталу і достатньої фінансової стійкості 
підприємства.
Основні організаційні проблеми:

 · аналіз стану фінансування оборотних активів підприємства у 
попередньому періоді

 · формування принципів фінансування оборотних активів під-
приємства

 · оптимізація обсягу поточного фінансування оборотних активів  
з урахуванням фінансового циклу підприємства

 · оптимізація структури джерел фінансування оборотних активів 
підприємства

7.10. Управління позаоборотними активами

Позаоборотні активи характеризують сукупність майнових цін-
ностей, які багаторазово використовуються у процесі господарської 
діяльності та поступово переносять на продукцію використану вар-
тість.

Позаоборотні активи підприємства охоплюють:
 · основні фонди;
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 · нематеріальні активи;
 · незакінчені капітальні вкладення;
 · обладнання, призначене для монтажу;
 · довгострокові фінансові вкладення;
 · інші види позаоборотних активів.

Позитивні та негативні характеристики позаоборотних активів 
наведено в табл. 7.7.

Таблиця 7.7
Характеристики позаоборотних активів  

підприємства

Позитивні негативні

 · краща захищеність від інфляції
 · менший комерційний ризик втрат у про-

цесі операційної діяльності
 · забезпечення захисту від недобросовісних 

дій партнерів за комерційними угодами
 · генерування стабільних прибутків, забез-

печення випуску різних видів продукції 
відповідно до кон’юнктури ринку

 · сприяння запобіганню втрат запасів 
товарно-матеріальних цінностей

 · забезпечення значного розширення 
обсягу операційної діяльності у період 
зростання кон’юнктури товарного ринку

 · фізичне і моральне старіння і 
втрата ринкової вартості

 · важко піддаються оперативному 
управлінню

 · недостатньо змінюються струк-
турно у короткому періоді

 · будь-який тимчасовий спад 
кон’юнктури товарного ринку 
призводить до зниження рівня їх 
корисного використання

 · належать до групи слаболіквід-
них активів і не можуть бути 
засобами забезпечення операцій-
ної діяльності

Під час управління позаоборотними активами вирішуються окремі 
завдання і застосовуються певні фінансові механізми (табл. 7.8).

Таблиця 7.8
Процес управління позаоборотними активами

завдання  
управління позаобо

ротними активами

механізми управління

1 2

Аналіз операційних 
позаоборотних активів у 
попередньому періоді

Аналіз здійснюється з метою вивчення динаміки 
обсягів, складу, ступеня придатності, інтенсивності 
поновлення й ефективності використання позаоборот-
них активів
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закінчення табл. 7.8

1 2

Оптимізація загального 
обсягу і складу опера-
ційних позаоборотних 
активів підприємства

Здійснюється з метою виявлення резервів підвищення 
ефективності виробничого використання позаоборот-
них активів. Такими резервами є:

 · підвищення виробничого використання операційних 
позаоборотних активів у часі

 · підвищення виробничого використання операційних 
позаоборотних активів за потужністю

 · вилучення із складу позаоборотних активів тих видів, 
які не беруть участі у виробничому процесі 

Забезпечення своєчас-
ного поновлення опера-
ційних позаоборотних 
активів підприємства

Для цього на підприємстві:
 · визначається необхідний рівень інтенсивності по-

новлення окремих груп операційних позаоборотних 
активів

 · розраховується загальний обсяг активів, які підля-
гають поновленню у наступному періоді

 · визначаються основні форми і вартість поновлення 
різних груп активів

Забезпечення ефек-
тивного використання 
операційних позаобо-
ротних активів підпри-
ємства

Полягає у розробленні систем заходів, спрямованих на 
підвищення коефіцієнтів рентабельності та виробничої 
віддачі позаоборотних активів. 
Зростання ефективності використання позаоборотних 
активів дає змогу скоротити потребу в них

Оптимізація структури 
джерел фінансування 
операційних позаобо-
ротних активів

До варіантів фінансування поновлення позаоборотних 
операційних активів належать:

 · фінансування за рахунок власного капіталу
 · змішане фінансування за кошти власного і довгостро-

кового позичкового капіталу

7.11. Сутність, види і принципи формування  
 капіталу підприємства

Капітал підприємства — загальна вартість коштів у грошовій, 
матеріальній і нематеріальній формах, інвестованих у формування 
його активів.

Роль капіталу в управлінні підприємством:
 · капітал підприємства є основним фактором виробництва;
 · капітал характеризує фінансові ресурси підприємства, які при-

носять прибуток;
 · капітал є головним джерелом формування добробуту його влас-

ників;
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 · капітал підприємства є головним показником його ринкової 
вартості;

 · динаміка капіталу підприємства є найважливішим індикатором 
рівня ефективності його господарської діяльності.
Основні види капіталу та їх сутнісні характеристики показано в 

табл. 7.9 [8].
Таблиця 7.9

основні види капіталу підприємства 

Види капіталу Сутнісні характеристики

1 2

За належністю підприємству

Власний капітал Характеризує загальну вартість засобів підприємства, 
що належать йому на правах власності

Позичковий капітал Залучені для фінансування розвитку на основі повер-
нення грошові кошти та інші майнові цінності

За цілями використання

Виробничий капітал Кошти підприємства, інвестовані у його операційні 
активи для здійснення виробничо-збутової діяльності

Позичковий капітал Частина капіталу, яка використовується у процесі  
інвестування у грошові та фондові інструменти

Спекулятивний капітал Використовується для спекулятивних фінансових  
операцій

За об’єктами інвестування

Основний капітал Частина капіталу підприємства, інвестованого у всі 
види позаоборотних активів

Оборотний капітал Частина капіталу, інвестована підприємством у його  
оборотні активи

За організаційно-правовими формами діяльності

Акціонерний капітал Капітал підприємств, створених у формі акціонерних  
товариств

Пайовий капітал Капітал господарських товариств (товариства  
з обмеженою, додатковою, змішаною відповідальністю)

Індивідуальний капітал Капітал індивідуальних підприємств

За характером використання в господарському процесі

Працюючий капітал Частина капіталу, яка бере пряму участь у забезпеченні  
операційної, інвестиційної та фінансової діяльності  
підприємства
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закінчення табл. 7.9

1 2

Непрацюючий капітал Частина капіталу, інвестованого в активи, які не беруть 
прямої участі у господарській діяльності підприємства  
і формуванні його доходів

За характером використання власниками

Капітал, який  
споживається

Дезінвестиції частини капіталу із активів підприємства 
для виплати дивідендів, відсотків, задоволення соціаль-
них потреб

Капітал, що  
накопичується

Характеризує різні форми його приросту у процесі  
капіталізації прибутку, дивідендних виплат

Метою формування капіталу підприємства є задоволення потреби 
у придбанні необхідних активів і оптимізація його структури для за-
безпечення умов його ефективного використання.

Формування капіталу підприємства здійснюється на основі прин
ципів:
 · урахування перспектив розвитку господарської діяльності під-

приємства;
 · відповідності обсягів залучення капіталу обсягам активів під-

приємства;
 · забезпечення оптимальності структури капіталу (співвідношення 

власних і позичкових фінансових коштів) для підвищення ефек-
тивності його використання;

 · мінімізація витрат із формування капіталу з різних джерел;
 · забезпечення високоефективного використання капіталу у процесі 

господарської діяльності підприємства.

7.12. Управління власним капіталом  
 підприємства

Власний капітал діючого підприємства представлений такими 
основними формами:

1. Статутним фондом (початковою сумою власного капіталу, ін-
вестованого у формування активів підприємства для початку госпо-
дарської діяльності).

2. Резервним фондом (зарезервованою частиною власного капіта-
лу, призначеною для внутрішнього страхування господарської діяль-
ності підприємства).
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3. Спеціальними (цільовими) фінансовими фондами (амортиза-
ційним, ремонтним, фондом оплати праці тощо).

4. Нерозподіленими прибутками (частиною прибутку, призначе-
ною для капіталізації, розвитку виробництва).

5. Іншими формами (розрахунками за майно при здачі його в 
оренду, розрахунками з учасниками підприємства у формі дивіден-
дів, відсотків). 

Джерела формування власного капіталу показано на рис. 7.3. 

Джерела формування власного капіталу підприємства

Внутрішні

 · прибуток, що залишається у розпо-
рядженні підприємства

 · амортизаційні відрахування від 
використання власних основних 
коштів і нематеріальних активів

 · інші внутрішні джерела формуван-
ня власного капіталу

Зовнішні

 · залучення додаткового пайового чи 
акціонерного капіталу

 · одержання підприємством фінансо-
вої допомоги

 · інші зовнішні джерела формування 
власного капіталу підприємства

Рис. 7.3. джерела формування власного капіталу підприємства

Підприємство, що використовує тільки власний капітал, має ви-
сокий рівень фінансової стійкості, але обмежує темпи свого розвитку 
і не використовує фінансові можливості приросту прибутку на вкла-
дений капітал. Позитивні й негативні характеристики власного капі-
талу наведено в табл. 7.10, фінансові механізми управління ним — у 
табл. 7.11.

Таблиця 7.10
Характеристики власного капіталу підприємства

Позитивні негативні

1 2

 · простота залучення, оскільки рішення 
про збільшення власного капіталу прий-
маються власниками і менеджерами 
підприємства

 · обмеження обсягів залучення  
і можливостей значного розши-
рення операційної та інвестиційної 
діяльності підприємства
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закінчення табл. 7.10

1 2

 · висока спроможність генерування 
прибутку у всіх сферах діяльності, тому 
що при його використанні не потрібно 
сплачувати позичкових відсотків

 · забезпечення фінансової стійкості 
розвитку підприємства, його плато-
спроможності у довгостроковому  
періоді, зменшення ризику банкрутства

 · висока вартість порівняно з альтер-
нативними позичковими джерела-
ми формування капіталу

 · невикористання можливостей 
підвищення рентабельності  
власного капіталу за рахунок 
залученню позичкових фінансових 
ресурсів

Таблиця 7.11
Фінансові механізми управління власним капіталом

завдання  
управління власним 

капіталом

механізми реалізації завдань

1 2

Формування власних 
фінансових ресурсів

Організаційні проблеми:
 · аналіз формування власних фінансових ресурсів  

підприємства у попередньому періоді

 · визначення загальної потреби у власних фінансових 
ресурсах

 · оцінка вартості залучення власного капіталу із різних 
джерел

 · забезпечення необхідних обсягів залучення власних 
фінансових ресурсів із внутрішніх та зовнішніх джерел, 
оптимізація їх співвідношення

Формування опера-
ційних прибутків

При цьому вирішується завдання:
 · визначення обсягів реалізації продукції, які забезпечу-

ють беззбиткову операційну діяльність
 · визначення необхідних обсягів реалізації продукції, які 

забезпечують досягнення запланованої (цільової) суми 
валового операційного прибутку

 · визначення суми “межі безпеки” підприємства, тобто 
рівня можливого зниження обсягів реалізації продукції 
у вартісному вираженні за несприятливої кон’юнктури 
товарного ринку, який дає йому змогу здійснювати 
прибуткову операційну діяльність

Проведення диві-
дендної політики

Дивідендна політика полягає в оптимізації пропорцій між 
частинами прибутку, що споживаються та капіталізуються, 
з метою максимізації ринкової вартості підприємства.
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закінчення табл. 7.11

1 2

Під час формування дивідендної політики вирішуються 
організаційні проблеми:

 · оцінка основних чинників, які визначають формування 
дивідендної політики

 · вибір типу дивідендної політики (консервативного, 
помірного, агресивного)

 · розробка механізму розподілу прибутку відповідно до 
вибраного типу дивідендної політики

 · оцінка ефективності дивідендної політики

Здійснення емісій-
ної політики (для 
акціонерних това-
риств).

Емісійна політика полягає у забезпеченні залучення необ-
хідного обсягу фінансових ресурсів за допомогою випуску 
і розміщення власних акцій на фондовому ринку.
При формуванні емісійної політики вирішуються такі 
організаційні завдання:

 · вивчення можливостей ефективного розміщення запла-
нованої емісії акцій

 · визначення цілей емісії
 · визначення обсягу емісії
 · визначення номіналу, видів і кількості акцій
 · оцінка вартості акціонерного капіталу, який залучається
 · визначення ефективних форм андеррайтингу

7.13. Управління позичковим капіталом  
 підприємства

Позичковий капітал характеризує сукупний обсяг фінансових 
зобов’язань (загальну суму боргу) підприємства. Його структуру по-
казано на рис. 7.4.

Позичковий капітал підприємства

Довгостроковий позичковий капітал

1

 · довгострокові кредити банків, тер-
мін повернення яких ще не настав

 · довгострокові позичкові кошти, 
термін повернення яких ще не 
настав

Короткостроковий позичковий капітал

2

 · короткострокові кредити банків, тер-
мін повернення яких ще не настав

 · короткострокові позичкові кошти, 
термін повернення яких ще не 
настав
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 · довгострокові кредити і займи,  
не погашені своєчасно

 · короткострокові кредитні займи, не 
погашені своєчасно

 · розрахунки з кредиторами  
(кредиторська заборгованість)

 · інші короткострокові фінансові 
зобов’язання

Рис. 7.4. Структура позичкового капіталу підприємства

Підприємство, що використовує позичковий капітал, має вищий 
фінансовий потенціал свого розвитку, можливості зростання фінан-
сової рентабельності діяльності, але більше ризикує і створює загрозу 
банкрутства. Особливості позичкового капіталу показано в табл. 7.12.

Таблиця 7.12
Характеристики позичкового капіталу підприємства

Позитивні негативні

 · широкі можливості залучен-
ня, особливо в разі високого 
кредитного рейтингу

 · забезпечення зростання 
фінансового потенціалу під-
приємства за необхідності 
значного розширення його 
активів

 · спроможність генерувати 
зростання фінансової рента-
бельності

 · зростання ризиків зниження фінансової стій-
кості та втрати платоспроможності

 · генерація меншої норми прибутку, внаслідок 
необхідності сплачувати позичковий відсоток

 · висока залежність вартості позичкового капі-
талу від коливань кон’юнктури фінансового 
ринку

 · складність процедури залучення позичкового 
капіталу, оскільки рішення про надання кре-
диту залежить від інших суб’єктів господарю-
вання

Процес управління позичковим капіталом охоплює вирішення та-
ких завдань (табл. 7.13).

Таблиця 7.13
Процес управління позичковим капіталом

завдання управління 
позичковим капіталом

зміст і механізми управління

1 2

Управління залученням 
позичкових коштів

Забезпечення найбільш ефективних форм і умов 
залученням позичкового капіталу із різних джерел 
відповідно до потреб розвитку підприємства.
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Організаційні проблеми:
 · аналіз формування власних фінансових ресурсів 

підприємства у попередньому періоді
 · аналіз залучення і використання позичкових коштів 

у попередньому періоді
 · визначення цілей залучення позичкових коштів
 · визначення граничного обсягу залучення позичко-

вих коштів
 · оцінка вартості залучення позичкового капіталу із 

різних джерел
 · визначення співвідношення обсягу позичкових 

коштів, які залучаються на коротко- і довгостроковій 
основі

 · визначення форм залучення позичкових коштів
 · визначення складу основних кредиторів
 · формування ефективних умов залучення кредитів
 · забезпечення ефективного використання кредитів
 · забезпечення своєчасних розрахунків за одержаними 

кредитами

Управління залученням 
банківського кредиту

Банківський кредит — грошові кошти, що надаються 
банком у борг клієнту для цільового використання на 
визначений термін під певний відсоток.
Під час управління залученням банківського кредиту 
вирішуються організаційні завдання:

 · визначення цілей використання банківського кредиту
 · оцінка власної кредитоспроможності
 · вибір необхідних видів банківського кредиту
 · оцінка умов кредитування за різними видами бан-

ківського кредиту
 · проведення переговорів із представниками банку 

щодо умов одержання кредиту, укладання кредитно-
го договору

 · ефективне використання одержаного кредиту
 · організація контролю за поточним обслуговуванням 

банківського кредиту

Управління фінансовим 
лізингом

Метою управління фінансовим лізингом під час залу-
чення підприємством позичкового капіталу є зменшен-
ня суми платежів з обслуговування кожної лізингової 
операції.
Організаційні завдання:

 · вибір об’єкта фінансового лізингу
 · вибір виду фінансового лізингу і потенційного лізин-

годавця
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 · узгодження з лізингодавцем умов здійснення лізин-
гової операції

 · організація контролю за своєчасним здійсненням 
лізингових виплат

Управління облігацій-
ною позикою

Здійснюється з метою залучення необхідного обсягу 
позичкових коштів шляхом випуску і розміщення облі-
гацій на фондовому ринку.
Основні завдання:

 · вивчення можливостей ефективного розміщення 
емісії облігацій підприємства

 · визначення цілей залучення облігаційної позики
 · оцінювання власного кредитного рейтингу
 · визначення обсягу й умов емісії облігацій
 · оцінювання вартості облігаційної позики
 · визначення ефективних форм андеррайтингу
 · формування фонду погашення облігацій

Управління  
залученням товарного 
(комерційного) кредиту

Організаційні проблеми і завдання:
 · формування принципів і визначення основних умов 

залучення товарного (комерційного) кредиту
 · визначення середнього періоду використання товар-

ного (комерційного) кредиту
 · оптимізація умов залучення товарного (комерційно-

го) кредиту
 · зменшення вартості залучення товарного (комерційно-

го) кредиту
 · ефективне використання товарного (комерційного) 

кредиту
 · забезпечення своєчасних розрахунків за товарним 

(комерційним) кредитом

Управління внутріш-
ньою кредиторською 
заборгованістю

Метою управління внутрішньою кредиторською за-
боргованістю підприємства є забезпечення своєчасного 
нарахування  
і виплати коштів, які входять до її складу.
Організаційні завдання:

 · здійснення аналізу внутрішньої кредиторської забор-
гованості підприємства у попередні періоди

 · визначення складу внутрішньої кредиторської забор-
гованості підприємства у наступному періоді

 · визначення періодичності та прогнозування серед-
ньої суми виплат за окремими видами внутрішньої 
кредиторської заборгованості
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 · прогнозування середньої суми й обсягу приросту 
внутрішньої кредиторської заборгованості підпри-
ємства загалом

 · оцінювання ефекту приросту внутрішньої креди-
торської заборгованості у наступному періоді

 · здійснення контролю за своєчасністю нарахування 
і виплати коштів за окремими видами внутрішньої 
кредиторської заборгованості

7.14. Управління грошовими потоками  
 підприємства

Грошовий потік підприємства — сукупність розподілених у 
часі надходжень і виплат грошових коштів, які генеруються його гос-
подарською діяльністю.

Грошові потоки обслуговують усі аспекти господарської діяль-
ності підприємства. Ефективне управління грошовими потоками:
 · забезпечує фінансову рівновагу і зменшення ризику неплатоспро-

можності підприємства;
 · сприяє підвищенню ритмічної операційної діяльності підприєм-

ства;
 · дає змогу скоротити потребу підприємства у позичковому капіта-

лі, одержувати додаткові прибутки за рахунок власних грошових 
активів;

 · є важливим фінансовим важелем забезпечення прискорення обі-
гу капіталу підприємства.
Господарську діяльність підприємства обслуговують різноманітні 

види грошових потоків (табл. 7.14).
Таблиця 7.14

Класифікація грошових потоків підприємства 

Класифікаційна 
ознака

Види грошових потоків

1 2

Масштаби обслуго-
вування господар-
ського процесу

 · грошовий потік по підприємству
 · грошовий потік по окремих підрозділах
 · грошовий потік по окремих господарських операціях
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Види господарської  
діяльності

 · грошовий потік по операційній діяльності
 · грошовий потік по інвестиційній діяльності
 · грошовий потік по фінансовій діяльності

Напрямок руху 
грошових коштів

 · позитивний грошовий потік
 · негативний грошовий потік

Метод рахування 
обсягу

 · валовий грошовий потік
 · чистий грошовий потік

Рівень достатності 
обсягу

 · надмірний грошовий потік
 · дефіцитний грошовий потік

Метод оцінки у часі  · поточний грошовий потік
 · майбутній грошовий потік

Стабільність фор-
мування

 · регулярний грошовий потік
 · дискретний грошовий потік

Основною метою управління грошовими потоками (табл. 7.15) є 
забезпечення фінансової рівноваги підприємства шляхом балансу-
вання обсягів надходження і витрачання грошових засобів та їх син-
хронізації у часі.

Таблиця 7.15
Принципи й етапи управління грошовими  

потоками підприємства

Принципи управління грошовими 
потоками підприємства:

 1. Принцип інформаційного забезпечен-
ня процесу управління грошовими 
потоками

 2. Принцип забезпечення збалансова-
ності грошових потоків (за видами, 
обсягами, часовими інтервалами тощо)

 3. Принцип забезпечення ефективності 
використання грошових коштів

 4. Принцип забезпечення ліквідності 
(шляхом синхронізації позитивних 
і негативних грошових потоків)

етапи процесу управління  
грошовими потоками підприємства:

 1. Повний і достовірний облік 
грошових потоків підприємства 
і формування необхідної звітності

 2. Аналіз грошових потоків підприєм-
ства у попередньому періоді

 3. Оптимізація грошових потоків 
підприємства

 4. Планування різних видів грошо-
вих потоків підприємства

 5. Забезпечення ефективного контро-
лю грошових потоків підприємства

оптимізація грошових потоків — процес вибору найкращих форм 
їх організації на підприємстві з урахуванням умов і особливостей 
здійснення його господарської діяльності. Оптимізація грошових по-
токів підприємства передбачає вирішення таких завдань:
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 · забезпечення збалансованості обсягів грошових потоків;
 · забезпечення збалансованості формування грошових потоків у 

часі;
 · забезпечення зростання чистого грошового потоку підприєм-

ства.
Кожне із завдань оптимізації грошових потоків вирішується шля-

хом використання певних механізмів (табл. 7.16).
Таблиця 7.16

механізми оптимізації грошових потоків  
підприємства 

завдання  
оптимізації

механізми

Забезпечення  
збалансованості 
обсягів позитивного 
і негативного  
грошових потоків

На результати господарської діяльності негативно впли-
вають дефіцитний і надлишковий грошові потоки.
Методи збалансування дефіцитного грошового потоку:

 · прискорення залучення грошових коштів
 · уповільнення виплат грошових коштів
 · зростання обсягу позитивного грошового потоку в довго-

строковому періоді.
Методи оптимізації надлишкового грошового потоку 
пов’язані із зростанням його інвестиційної активності

Забезпечення  
збалансованості 
формування  
грошових потоків 
у часі

Для забезпечення збалансованості формування грошових 
потоків у часі застосовуються:

 · вирівнювання обсягів грошових потоків за окремими  
інтервалами часу. Це допомагає усунути сезонні  
й циклічні коливання обсягів грошових потоків

 · синхронізація грошових потоків (позитивного і негатив-
ного)

Забезпечення 
зростання чистого 
грошового потоку 
підприємства

Основні механізми забезпечення зростання чистого грошо-
вого потоку:

 · зменшення рівня постійних і змінних витрат
 · зменшення рівня податкових виплат
 · здійснення ефективної цінової політики, підвищення 

рівня прибутковості виробничо-комерційної діяльності
 · прискорення амортизації основних фондів
 · продаж основних фондів і нематеріальних активів, які не 

використовуються
 · активізація претензійної роботи з метою повного  

і своєчасного утримання штрафів



195

7.15. Управління фінансовими ризиками  
 організації

Фінансовий ризик підприємства — вірогідність виникнення не-
гативних фінансових наслідків у вигляді втрати доходу чи капіталу в 
умовах невизначеності здійснення його фінансової діяльності.

основні характеристики фінансового ризику:
 · фінансовий ризик має місце у сфері економічної діяльності під-

приємства, прямо пов’язаний із формуванням його доходів;
 · об’єктивність прояву і супроводження практично всіх видів фі-

нансових операцій і напрямів фінансової діяльності підприєм-
ства;

 · імовірність реалізації: ризикова подія може відбутися, або і не від-
бутися залежно від впливу об’єктивних і суб’єктивних чинників;

 · невизначеність наслідків. Фінансовий ризик може супроводжу-
ватися значними фінансовими втратами і формуванням додат-
кових доходів підприємства;

 · перевага негативних наслідків. Ризик у господарській діяльності 
вимірюється рівнем можливих негативних наслідків. Негативні 
наслідки фінансового ризику визначають втрату не тільки при-
бутку, а й капіталу підприємства, що призводить його до банкрут-
ства;

 · нестабільність рівня фінансового ризику, залежність від впливу 
значної кількості об’єктивних і суб’єктивних факторів;

 · суб’єктивність оцінки рівня ризику.
Основні види фінансового ризику і форми їх прояву в діяльності 

підприємств показано в табл. 7.17.
Таблиця 7.17

Вплив основних видів фінансового ризику  
на діяльність підприємств

Види фінансових 
ризиків

Характеристики фінансових ризиків

1 2

Ризик зменшення 
фінансової стій-
кості підприємств

Найбільш небезпечний вид фінансового ризику. Виникає 
через недосконалу структуру капіталу, надмірну частку 
позичкових коштів, що призводять до незбалансованості 
позитивного і негативного грошових потоків підприємства 
за обсягами
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Ризик неплато-
спроможності 
підприємства

Виникає внаслідок зниження рівня ліквідності обігових 
активів, що призводить до незбалансованості позитивного  
і негативного грошових потоків підприємства у часі

Інвестиційний 
ризик

Виникає у процесі інвестиційної діяльності підприємства,  
є “складним” видом ризику. Його приклади:

 · ризики несвоєчасної підготовки інвестиційного проекту
 · ризики несвоєчасного відкриття фінансування проекту
 · ризики втрати інвестиційної привабливості проекту

Інфляційний 
ризик

Характеризується загрозою знецінення реальної вартості 
капіталу (у формі фінансових активів підприємства),  
а також очікуванням доходів від здійснення фінансових 
операцій в умовах інфляції

Відсотковий 
ризик

Полягає у непередбачуваній зміні відсоткової ставки (депо-
зитної, кредитної) на фінансовому ринку. Причини виник-
нення цього виду фінансового ризику — зміна кон’юнктури 
ринку під впливом державного регулювання; зростання  
чи зниження пропозиції вільних грошових ресурсів

Валютний ризик Характерний для підприємств, що займаються зовнішньо-
економічною діяльністю (імпорт, експорт). Виявляється у 
недоодержанні запланованих доходів внаслідок зміни обмін-
ного курсу іноземної валюти стосовно національної

Депозитний ризик Відображає можливість неповернення депозитних внесків. 
Пов’язаний з невдалим вибором комерційного банку для 
здійснення депозитних операцій підприємством

Кредитний ризик Має місце при наданні підприємством товарного (комерцій-
ного) чи споживчого кредиту покупцям. Характеризується 
ризиком несплати чи несвоєчасного розрахунку за відпу-
щену підприємством у кредит готову продукцію

Податковий ризик У вітчизняній практиці бізнесу має непередбачуваний 
характер. Його вияви: впровадження нових видів податку 
і зборів; можливість зростання ставок діючих податків  
і зборів; зміни термінів і умов податкових сплат тощо

Структурний 
ризик

Виникає внаслідок неефективного фінансування поточних 
витрат підприємства, високого рівня постійних витрат.  
Наслідок — зниження суми чистого грошового потоку

Криміногенний 
ризик

Прояви: фіктивне оголошення ділових партнерів банкрута-
ми; підробки документів і привласнення грошових та інших 
активів; крадіжки окремих видів активів персоналом тощо

Інші види ризиків До них належать ризики стихійних лих та решта аналогічних 
“форс-мажорних ризиків”
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методи нейтралізації фінансових ризиків. Управління фінансо
вим ризиками підприємства — процес передбачення і нейтралізації їх 
наслідків, який передбачає їх ідентифікацію, оцінку, профілактику і 
страхування.

Управління фінансовими ризиками ґрунтується на принципах:
 · усвідомленого прийняття ризиків;
 · керованості фінансових ризиків;
 · незалежності управління окремими ризиками;
 · зіставлення рівня ризиків із фінансовими можливостями під-

приємства;
 · економічності управління ризиками;
 · урахування часового фактора в управлінні ризиками;
 · урахування фінансової стратегії підприємства у процесі управ-

ління ризиками;
 · можливості передання ризиків.

Залежно від конкретних умов здійснення фінансових можливос-
тей на підприємстві можуть бути використані певні методи нейтра-
лізації фінансових ризиків (рис. 7.5).

Рис. 7.5. методи нейтралізації фінансових ризиків  
підприємства

Уникнення ризику полягає у здійсненні заходів, що цілковито ви-
ключають конкретний вид фінансового ризику, наприклад:
 · відмова від здійснення фінансових операцій з надмірно високим 

рівнем ризику;
 · відмова від використання значних обсягів позичкового капіталу;
 · уникнення надмірного використання оборотних активів у низько-

ліквідних формах;
 · відмова від використання вільних грошових активів у коротко-

строкових фінансових вкладах.

Нейтралізація фінансових  
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обмеження концентрації ризику застосовується щодо фінансових 
операцій із високим рівнем ризику. Реалізується шляхом визначення 
на підприємстві внутрішніх фінансових нормативів:
 · граничного обсягу (відносної частки) позичкових коштів;
 · мінімальних обсягів активів у високоліквідній формі;
 · максимального обсягу товарного (комерційного) чи споживчого 

кредиту, що надається одному покупцеві;
 · максимального обсягу депозитного внеску в одному банку;
 · максимального обсягу вкладення засобів у цінні папери одного 

емітента;
 · максимального періоду спрямування коштів у дебіторську забор-

гованість.
Хеджування — процес використання будь-яких механізмів змен-

шення ризику можливих фінансових втрат. У прикладному значен-
ні хеджування ґрунтується на застосуванні внутрішніх механізмів 
нейтралізації фінансових ризиків, наприклад:
 · хеджування з використанням ф’ючерсних контрактів (укладання 

протилежних угод);
 · хеджування з використанням опціонів;
 · хеджування з використанням операцій “своп”.

диверсифікація полягає в розподіленні фінансових ризиків. До її 
напрямів належать:
 · диверсифікація видів фінансової діяльності;
 · диверсифікація валютного портфеля;
 · диверсифікація депозитного портфеля;
 · диверсифікація кредитного портфеля;
 · диверсифікація портфеля цінних паперів;
 · диверсифікація програм реального інвестування.

Розподіл фінансових ризиків шляхом їх передачі партнерам по ок-
ремим фінансовим операціям.

Основні варіанти розподілу ризиків:
 · між учасниками інвестиційного проекту;
 · між підприємством і постачальниками сировини і матеріалів;
 · між учасниками лізингової операції;
 · між учасниками факторингової операції.

Самострахування (внутрішнє страхування) — резервування під-
приємством частини фінансових ресурсів. До основних форм само-
страхування належать:
 · формування резервного (страхового) фонду підприємства;
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 · формування цільових резервних фондів;
 · формування резервних сум у бюджетах центрів відповідальності;
 · формування системи страхових запасів матеріальних і фінансо-

вих ресурсів за окремими елементами оборотних активів підпри-
ємства.
інші методи нейтралізації фінансових ризиків:

 · одержання від контрагента по фінансовій операції додаткової пре-
мії за ризик;

 · одержання від контрагента певних гарантій;
 · скорочення переліку форс-мажорних обставин у бізнес-угодах;
 · компенсація можливих фінансових втрат за рахунок передбаченої 

системи штрафних санкцій.

Контрольні питання і завдання

 1. Розкрийте основні принципи фінансового менеджменту.
 2. Охарактеризуйте основні завдання фінансового менеджменту.
 3. Назвіть загальні та спеціальні функції фінансового менедж-

менту.
 4. Які показники використовуються для інформаційного забезпе-

чення фінансового менеджменту?
 5. Розкрийте зміст основних типів фінансового аналізу.
 6. Порівняйте особливості стратегічного, тактичного та оператив-

ного фінансового планування.
 7. Розкрийте сутність і типи фінансової стратегії організації.
 8. Назвіть основні види активів підприємства.
 9. Охарактеризуйте політику управління окремими видами оборот-

них активів.
 10. Розкрийте сутність, види і роль капіталу в управлінні підприєм-

ством.
 11. Які джерела формування власного капіталу підприємства ви 

знаєте?
 12. Розкрийте завдання і механізми управління позичковим капіта-

лом підприємства.
 13. Проаналізуйте завдання і механізми оптимізації грошових пото-

ків підприємства.
 14. Які ви знаєте методи нейтралізації фінансових ризиків?
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 Розділ 8. інВеСтиційний менеджмент

8.1. Сутність інвестиційної діяльності  
 підприємства

Сучасну економіку характеризують різноманітність і складність 
економічних процесів та взаємовідносин між громадянами, підпри-
ємствами, фінансовими інституціями держави на внутрішньому й 
зовнішньому ринках, тому ефективне вкладення капіталу з метою 
розвитку виробництва або інвестування є гострою проблемою. Еко-
номічна природа інвестицій зумовлена закономірностями процесу 
розширеного відтворення та полягає у використанні частини додат-
кового суспільного продукту для зростання кількості та якості всіх 
елементів системи виробничих потужностей суспільства. Джерело 
інвестицій — фонд нагромадження або заощаджена частина націо-
нального доходу, що спрямовується на збільшення й розвиток фак-
торів виробництва, й фонд, що використовується для поновлення 
зношених засобів виробництва у вигляді амортизаційних відраху-
вань. Усі інвестиційні складові становлять систему елементів форму-
вання стратегії  інвестування і структуру коштів, яка прямо впливає 
на ефективність інвестиційних процесів і темпи розширеного відтво-
рення (рис. 8.1).

інвестиційна діяльність — сукупність практичних дій фізичних та 
юридичних осіб і держави з метою реалізації інвестицій. Ця діяль-
ність охоплює:
 ·  інвестування, що здійснюється громадянами, недержавними під-

приємствами, господарськими асоціаціями, об’єднаннями і то-
вариствами, а також суспільними й релігійними організаціями, 
іншими юридичними особами, заснованими на колективній влас-
ності;

 ·  державне інвестування;
 ·  іноземне інвестування;
 ·  спільне інвестування засобів і цінностей громадянами і юридич-

ними особами України, іноземними державами та їх суб’єктами 
господарювання.
До суб’єктів інвестиційної діяльності належать інвестори й учас-

ники. Згідно з чинним законодавством ними без будь-яких обмежень 
можуть бути громадяни та юридичні особи України й іноземних дер-
жав, а також держави в особі урядів.



201

Рис. 8.1. Система основних елементів формування  
стратегічного інвестиційного рівня підприємства

Учасниками інвестиційної діяльності є фізичні та юридичні осо-
би України, інших держав, які забезпечують реалізацію інвестицій як 
виконавці замовлень або на підставі доручення інвестора.

інвесторами є суб’єкти інвестиційної діяльності, які приймають 
рішення про вкладення власних, позичених або залучених грошових, 
майнових та інтелектуальних цінностей в об’єкти інвестування. Ін-
вестори можуть виступати в ролі вкладників, кредиторів, покупців, а 
також виконувати функції будь-якого учасника інвестиційної діяль-
ності.

8.2. Класифікація інвесторів.  
 їхні права й обов’язки

Підприємство, що здійснює інвестиційну діяльність, є інвестором. 
Класифікація інвесторів відбувається за ознаками, наведеними на 
рис. 8.2.

індивідуальний інвестор — конкретна юридична або фізична осо-
ба, що здійснює інвестиції для розвитку своєї основної господарської 
(підприємницької) діяльності.
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інституціональний інвестор — юридична особа, фінансовий посе-
редник, який акумулює кошти індивідуальних інвесторів і здійснює 
інвестиційну діяльність. Спеціалізується переважно на операціях із 
цінними паперами. 

Стратегічний інвестор — суб’єкт інвестиційної діяльності, який 
має на меті придбання контрольного пакету акцій (переважної част-
ки статутного капіталу) для забезпечення реального управління 
підприємством відповідно до власної концепції стратегічного роз-
витку.

Рис. 8.2. Класифікація інвесторів

Портфельний інвестор — суб’єкт інвестиційної діяльності, вкла-
дає власний капітал у різноманітні об’єкти інвестування з метою 
отримання поточного доходу або приросту капіталу в перспектив-
ному періоді. Такий інвестор не ставить за мету реальну участь в уп-
равлінні підприємством.
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Права й обов’язки інвесторів. Чинне законодавство України 
надає широкий спектр прав і повноважень суб’єктам інвестиційної 
діяльності відповідно до їх економічної самостійності. Інвестор має 
право самостійно визначати цілі, напрями, види й обсяги інвести-
ційної діяльності, у тому числі інвестиції на договірній основі будь-
яких учасників інвестиційної діяльності, зокрема шляхом організації 
курсів і торгів, володіти, користуватися і розпоряджатися об’єктами 
і результатами інвестицій, у тому числі реінвестицій і торгових опе-
рацій на території України. Усі суб’єкти інвестиційної діяльності 
незалежно від форми власності та господарювання мають однакові 
права щодо здійснення цієї діяльності. Держава і посадові особи не 
мають права втручатися в договірні відносини учасників інвести-
ційної діяльності поза своєю компетенцією. 

Разом з правами чинне законодавство встановлює певні обов’язки 
суб’єктів інвестиційної діяльності. Так, усі учасники інвестиційного 
процесу повинні дотримуватися державних норм і стандартів, вико-
нувати вимоги антимонопольного законодавства, не допускати не-
добросовісної конкуренції, подавати в установленому порядку бух-
галтерську і статистичну звітність. Крім того, інвестори зобов’язані 
подавати фінансовим органам декларацію про обсяги і джерела здійс-
нюваних ними інвестицій, отримувати висновки експертизи інвести-
ційних проектів про дотримання технологічних, екологічних, радіа-
ційних, санітарно-гігієнічних і архітектурних вимог, отримувати 
необхідний дозвіл або узгодження відповідних державних органів і 
спеціальних служб на капітальне будівництво, отримувати ліцензію 
на виконання спеціальних видів робіт, що потребують відповідної 
атестації виконавця.

Споживачі інвестиційного капіталу поділяються на три великі 
групи: індивідуали; держава в особі національного уряду та місце-
вих органів влади; корпоративний бізнес. індивідуальні інвестори по-
требують інвестицій для фінансування житлового будівництва або 
придбання товарів довгострокового користування. держава стає спо-
живачем інвестиційного капіталу в разі, коли витрати органів влади 
перевищують їх доходи і виникає дефіцит бюджету або коли розпо-
чинається великий інвестиційний проект державного рівня. Бізнесові 
корпорації використовують інвестиції на розвиток і вдосконалення 
виробничо-фінансової діяльності. 

Основними формами бізнесу серед споживачів інвестиційного ка-
піталу є господарські товариства і корпорації, а саме:



204

 · акціонерне товариство відкритого типу;
 · акціонерне товариство закритого типу;
 · товариство з обмеженою відповідальністю;
 · повне товариство.

На обсяги інвестицій впливає чимала кількість чинників. Серед 
них важливе значення має розподіл отримуваного доходу на спожи-
вання та заощадження. Отже, особливості розподілу доходу на спо-
живання та заощадження справляють певний вплив на обсяги інвес-
тицій, але цей взаємозв’язок має характер прямої дії.

На обсяги інвестування суттєво впливає ставка позичкового від-
сотка. Якщо прибутковість інвестування перевищує плату за кредит, 
то вкладення позичених коштів має сенс. Зростання ставки відсотка 
спричиняє зниження обсягів інвестицій і навпаки.

Велику роль у формуванні інвестиційних намірів відіграє також 
очікуваний темп інфляції. З прискоренням темпів інфляції знеці-
нюються самі вкладення та майбутній прибуток, тобто зникає сти-
мул для інвестування. Особливе значення цей чинник має за довго-
строкового інвестування. На інвестиційну активність впливають 
економічна політика уряду країни, система оподаткування, можли-
вості здійснення інвестування, традиції формування інвестиційних 
коштів тощо. Темп інфляції здійснює істотний коригуючий вплив на 
рівень інвестиційного прибутку. Тому номінальний розмір мінімаль-
ної норми прибутку на капітал або номінальний розмір ставки від-
сотка, за якою здійснюється нарощування суми вкладеного капіталу, 
повинні коригувати з урахуванням очікуваного (або наявного) темпу 
інфляції.

8.3. інвестиційні ризики

Рівень інвестиційного ризику, під яким розуміють вірогідність 
виникнення непередбачених фінансових втрат в умовах невизначе-
ності результатів інвестиційної діяльності, має найбільш істотний 
вплив на рівень інвестиційного прибутку і на інвестиційну політику 
підприємства загалом. 

З оцінкою ризиків пов’язаний важливий момент формування 
рівня інвестиційного прибутку. Оскільки інвестор не може обирати 
винятково неризикові об’єкти інвестування, то виникає питання про 
визначення рівня ризику, що має бути компенсованим. Для фінансу-
вання таких компенсацій формується “премія за ризик”, що є додат-
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ковим інвестиційним прибутком. Цей додатковий інвестиційний 
прибуток має зростати пропорційно до зростання рівня ризику щодо 
об’єкта інвестування.

Рівень ліквідності інвестицій характеризує їх потенційну здат-
ність упродовж короткого терміну без істотних фінансових втрат 
конвертуватися у грошові активи. При оцінюванні рівня ліквід-
ності тих чи інших об’єктів інвестування використовуються два ос-
новні критерії — час конверсії певного об’єкта інвестицій в грошові 
активи та обсяг фінансових втрат інвестора, пов’язаних із цією кон-
версією.

Оцінювання терміну ліквідності інвестицій вимірюється зазвичай 
у кількості днів, що потрібні для реалізації на ринку певного об’єкта 
інвестування. В інвестиційній практиці за цим критерієм окремі 
об’єкти інвестування класифікуються так:

a) швидколіквідні (із строком до 7 діб);
б) високоліквідні (можливий термін реалізації — від 8 до 30 днів);
в) середньоліквідні (від 1 до 3 місяців);
г) слабколіквідні (понад 3 місяці).
Оцінювання ліквідності інвестицій за рівнем фінансових втрат ха-

рактеризується обсягом цих втрат до суми інвестованого капіталу. За 
цим критерієм фінансові втрати класифікуються так:

a) низькі (якщо їх рівень не перевищує 5 % інвестованих коштів);
б) середні (6 — 10 %);
в) високі (11 — 20 %);
г) дуже високі (перевищують 20 %).
Слід зазначити, що показники ліквідності у часі та рівень фінан-

сових втрат перебувають в оберненому зв’язку (рис. 8.3).

А

Б

 А Б Час продажу об’єкта інвестування

Рис. 8.3. залежність між часом продажу об’єкта  
інвестування і рівнем фінансових втрат
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Економічна сутність цього зв’язку полягає в тому, що якщо інвес-
тор погоджується на більший рівень фінансових втрат при реалізації 
об’єкта інвестицій, він швидше може його реалізувати, і навпаки. На-
явність такого зв’язку дає інвестору змогу не лише оцінювати рівень 
ліквідності об’єктів інвестицій, а й керувати процесом їх конверсії в 
грошові активи, змінюючи показники рівня фінансових втрат.

8.4. інвестиційна стратегія  
 та інвестиційна політика підприємства

інвестиційна стратегія. Індивідуальні особливості об’єкта інвес-
тування є завершальним елементом моделі формування інвестицій-
ного прибутку. Вони можуть відповідати цілям стратегічного вибору 
інвестора незалежно від рівня їх прибутковості.

Інвестиційна діяльність підприємства — це об’єктивний процес, 
що має свою логіку, розвивається відповідно до характеру законо-
мірностей і відіграє важливу роль у господарській діяльності під-
приємства, оскільки за власною економічною сутністю інвестиції ви-
являються як відмова від поточного споживання заради отримання 
доходів у майбутньому. Тому інвестиційний процес починається із 
визначення інвестиційної стратегії підприємства (рис. 8.4), вибір якої 
залежить від таких чинників: 
 · стадія життєвого циклу підприємства;
 · загальна стратегія розвитку; 
 · стан зовнішнього і внутрішнього ринків інвестиційних ресурсів;
 · інвестиційна привабливість підприємства як об’єкта вкладання 

коштів.

Рис. 8.4. Умови формування інвестиційної стратегії  
підприємства

Стадія життєвого циклу

Інвестиційна стратегія  
підприємства

Загальна стратегія

Стан ринку  
інвестиційних ресурсів

Інвестиційна приваб-
ливість підприємства
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Якщо на перший погляд здається, що здійснення інвестицій є 
справою самого підприємства, керівництво якого може самостійно 
приймати рішення стосовно розвитку виробництва, то у цьому разі 
потрібно насамперед оцінювати наслідки таких рішень, оскільки 
невкладання інвестицій — це також стратегія.

Інвестиційна стратегія підприємства повинна орієнтуватися на 
довгострокові цілі та реалізовуватися в процесі поточної господар-
ської діяльності шляхом вибору відповідних інвестиційних проектів 
і програм. Формування інвестиційної стратегії підприємства є склад-
ним творчим процесом, що базується на прогнозуванні окремих умов 
здійснення інвестиційної діяльності та кон’юнктурі інвестиційного 
ринку загалом і в розрізі окремих його сегментів. Ця стратегія за-
вжди формується як складова загальної стратегії економічного роз-
витку, узгоджуючись з нею за цілями, етапами, строками реалізації 
(рис. 8.5).

Таким чином, інвестиційна діяльність підприємства має бути під-
порядкована довгостроковим цілям розвитку виробництва і здійсню-
ватися відповідно до розробленої інвестиційної політики.

Основною метою інвестиційної діяльності є забезпечення реалі-
зації найбільш ефективних форм вкладання капіталу, що спрямовані 
на розширення економічного потенціалу підприємства. З урахуван-
ням цієї мети формується характер інвестиційної політики підпри-
ємства.

інвестиційна політика. Ця політика є частиною загальної страте-
гії підприємства, що полягає у виборі та реалізації найбільш ефектив-
них форм його реальних і фінансових інвестицій із метою забезпечен-
ня високих темпів розвитку й розширення економічного потенціалу 
господарської діяльності.

У теорії менеджменту розрізняють етапи розроблення інвестицій-
ної політики підприємства (див. рис. 8.6).

Згідно з чинним законодавством України, а саме Законом Украї-
ни “Про інвестиційну діяльність”, регулювання і здійснення інвести-
ційної діяльності базується на рівноправності всіх форм власності ін-
весторів та форм інвестування. Важливою умовою є гарантії держав 
щодо захисту інвестицій, виключення застосування заходів диск-
римінаційного характеру та можливості безкоштовної націоналізації 
або ревізування інвестицій.

Одним із важливих принципів регулювання інвестиційної діяль-
ності має стати державне сприяння безпеці вкладень. Із цією метою 
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Тенденції розвитку 
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довгострокових 

пріоритетів  і методів 
їх досягнення 

Тенденції в розвитку:
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Стратегічні цілі підприємства
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програми

Ні

Так

Рис. 8.5. основні етапи формування інвестиційної  
стратегії підприємства

необхідно сприяти розвитку системи страхування і перестрахування, 
що дасть додатковий поштовх активізації інвестиційного процесу.

Для успішного регулювання інвестиційної діяльності, створення 
сприятливого інвестиційного клімату й ефективного використання 
інвестиційних ресурсів необхідне застосування якнайбільшої мож-
ливої кількості важелів регулювання в єдиній системі.

Розгляд системи слід розпочинати з важелів прямого впливу, а 
саме з прямого державного фінансування інвестицій у виробництво 
і соціальну сферу. Політика державних капітальних вкладень має 
дві основні гілки: фінансування капітальних вкладень з державного 
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бюджету і фінансування з місцевих бюджетів. З обох джерел мож-
ливе надання фінансової допомоги у вигляді субсидій, субвенцій, до-
тацій, бюджетних позик на розвиток окремих галузей, виробництв, 
регіонів.

Одним із найбільш важливих важелів впливу держави на діяль-
ність господарських організацій, регулювання пропорцій виробни-
цтва, обміну, розподілу та споживання є система оподаткування. 
Вона стимулює ділову інвестиційну активність та ініціативу товаро-
виробників, підвищує ефективність інвестування. Досвід країн із роз-
виненою ринковою економікою свідчить, що без гнучкого механізму 
оподаткування не можна забезпечити високий рівень інвестиційної 

Рис. 8.6. основні етапи формування інвестиційної  
політики підприємства

Етапи формування інвестиційної політики підприємства

1. Формування окремих напрямів інвестиційної діяльності підприємства 
відповідно до стратегії його економічного та фінансового розвитку

4. Забезпечення високої ефективності інвестицій

7. Визначення необхідного обсягу інвестиційних ресурсів та оптимізація 
структури їх джерел

2. Дослідження та врахування умов зовнішнього інвестиційного  
середовища і кон’юнктури ринку

3. Визначення об’єктів інвестування та оцінка їх відповідності напрямам 
інвестиційної діяльності підприємства

5. Забезпечення мінімізації рівня ризиків, пов’язаних із інвестиційною 
діяльністю

6. Забезпечення ліквідності інвестицій

8. Формування та оцінка інвестиційного портфеля підприємства

9. Забезпечення шляхів прискорення реалізації інвестиційних програм
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активності. Хоча суб’єктами інвестиційної діяльності у цих країнах 
є переважно приватні фірми, держава істотно впливає на їх інвести-
ційну діяльність. У більшості держав із розвиненою економікою для 
регулювання інвестиційної активності застосовуються також пільги 
зі сплати податку на прибуток корпорацій. Наприклад, у США засто-
совувався “інвестиційний податковий кредит”. Він передбачав змен-
шення бази оподатковуваного прибутку на певний відсоток суми 
капітальних вкладень, що використовувалися для придбання нових 
машин і обладнання. Величина цього відсотка залежала від терміну 
служби обладнання. Впровадження такої пільги мало вирішальну 
роль у переоснащенні основних галузей і важливе стимулююче зна-
чення для прискорення процесу оновлення виробничих фондів на 
випередження розвитку активної частини основних фондів. Вико-
ристання інвестиційного податкового кредиту в США мало загаль-
ний характер, а тому — стимулююче значення для всіх галузей еко-
номіки. У низці інших зарубіжних країн зазначений регулятор має 
локальний характер і використовується лише для стимулювання роз-
витку пріоритетних галузей економіки.

Окрім зазначеного стимулююче значення має також темп зни-
ження ставок податків. Наприклад, у повоєнний період в економіці 
західних країн чітко простежувалася стала тенденція до зниження 
фактичних ставок обкладання прибутків корпорацій. Зниження 
рівня оподаткування може відбуватися не лише за допомогою зни-
ження ставок податків, а і шляхом упровадження неоподаткованого 
мінімуму, вивільнення від оподаткування прибутків підприємств, 
що належать одній особі, та прибутків, отриманих від закордонних 
філіалів.

При застосуванні різних видів податків, а також податкових пільг 
і канікул держава може суттєво впливати на ділову активність, обся-
ги інвестування та їх напрями. Більш того, у ситуаціях, коли надмірне 
вкладання інвесторами коштів у певні види діяльності є невигідним, 
податкова політика використовується для гальмування інвестицій-
ної діяльності.

З податковою політикою як регулятором інвестиційної діяльності 
тісно пов’язаний такий регулятор, як амортизаційна політика. В еко-
номічній теорії дозвіл на прискорену амортизацію вважається подат-
ковою пільгою. 

Амортизаційній політиці належить важлива роль у регулюван-
ні інвестиційного процесу. Продумана політика амортизації забез-
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печує надходження додаткових коштів для постійного оновлення 
основного капіталу, тоді як її відсутність призводить до його старін-
ня і “проїдання”. У світовій економіці використовують чотири ос-
новних методи нарахування амортизації: рівномірне нарахування 
зношування, метод урахування цілих значень років служби, подвій-
но-понижуючий балансовий метод, система прискореного компен-
сування витрат.

Відповідно до методу рівномірного обрахунку зношування до-
зволяється щорічне рівномірне зношування обладнання впродовж 
терміну його служби. Річна сума амортизації розраховується за фор-
мулою

ц в
a

К Л
P

Т

−
= , 

де Pa — річна сума амортизації;

Кц — купівельна ціна (балансова вартість);

Лв — ліквідаційна вартість;

Т — термін служби.

Цей метод передбачає щорічне нарахування однакових сум амор-
тизації. 

Стимулююча роль амортизації істотно зростає при застосуванні 
методів прискореної амортизації. Вони активізують процес виведен-
ня з експлуатації застарілого і фізично спрацьованого устаткування, 
виконують завдання прискореного оновлення основного капіталу, 
сприяють розширенню самостійності підприємства й розвитку рин-
кових відносин. 

Метод нарахування цілих значень років служби передбачає, що 
обладнання використовується інтенсивніше впродовж перших або 
останніх років служби основних фондів. У цьому разі річні обсяги 
амортизаційних відрахувань визначаються у такій послідовності: до-
даються цілі цифри років служби, визначається дріб від ділення ці-
лих чисел років служби на суму всіх років служби, відповідний дріб 
для кожного року помножується на ціну обладнання і визначається 
сума амортизаційних відрахувань за рік. Якщо обладнання зношуєть-
ся інтенсивніше впродовж перших років служби, річна сума амор-
тизаційних відрахувань визначається дробом останнього року, а всі 
розрахунки здійснюються у зворотному порядку.
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Система прискореного компенсування витрат, яка також є одним 
із методів прискореної амортизації, передбачає, що впродовж перших 
років використання основних фондів застосовуються вищі норми 
амортизаційних відрахувань, ніж в останні. При цьому використову-
ються сталі норми амортизаційних відрахувань, запропоновані дер-
жавою, а не розрахункові.

Амортизаційна політика є важливим регулятором інвестиційної 
активності. По-перше, амортизаційні відрахування є частиною вало-
вих інвестицій і дають змогу регулювати темпи простого відтворення 
основних фондів. По-друге, підвищення амортизаційних відрахувань 
у певні періоди функціонування основних фондів збільшує обся-
ги виробничих витрат і, відповідно, зменшує прибуток, що підлягає 
оподаткуванню. Таким чином, кошти, які не вилучаються в бюджет, 
залишаються у розпорядженні підприємств і разом із додатковими 
сумами амортизації збільшують інвестиційні ресурси товаровироб-
ників.

Як важіль економічного регулювання інвестиційної діяльності 
амортизаційна політика повинна забезпечувати підприємствам по-
вернення витрачених коштів на придбання й утворення основних 
фондів у вигляді амортизаційного фонду у повному обсязі та в най-
сприятливіші для підприємства строки. У системі взаємодії усіх ва-
желів економічного регулювання амортизаційна політика повинна 
сприяти створенню умов, за яких подальше інвестування накопи-
ченого амортизаційного фонду стає економічно виправданим і вигід-
ним для підприємств, збігаючись із цілями економічної політики 
держави. Крім того, можлива протилежна дія важелів, зокрема й 
амортизаційної політики, за умов відповідної економічної політики 
у стані перевиробництва.

До методів фінансово-кредитної політики держави, крім прямого 
фінансування інвестицій, належать визначення величини позичко-
вого відсотка; регулювання позичкового фонду; політика кредиту-
вання; надання фінансової допомоги у вигляді субсидій, субвенцій, 
дотацій, бюджетних позик на розвиток окремих галузей, виробництв, 
регіонів; надання субсидій, субвенцій, дотацій, спрямованих на за-
хист товаровиробників із метою покращення інвестиційного клімату 
та пов’язана з цим цінова та митна політика.

Як свідчить практика країн з розвиненою економікою, регулю-
вання інвестиційної діяльності в економіці доцільно здійснювати на 
засадах планування. На відміну від планування, що існувало за ад-
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міністративно-командної системи і мало силу закону, плануванню в 
ринкових умовах властивий індикативно-рекомендаційний характер. 
В інвестиційній сфері планування виконує регулювальну функцію. 
Показники, що пропонуються в індикативному плані, досягаються 
за допомогою регуляторів державного впливу. Планування обсягів 
інвестицій пов’язане з основними макроекономічними показниками 
розвитку національної економіки в індикативних планах макроеко-
номічного рівня. На цьому рівні розробляються великі державні ін-
вестиційні програми та плани розвитку галузей або регіонів.

При плануванні на мікрорівні здійснюються залучення інвестицій 
у конкретні підприємства під виробництво певних видів продукції; 
розроблення концепції ведення бізнесу; оцінювання фактичних ре-
зультатів діяльності компанії за певний період.

Планування в ринкових умовах пов’язане з експортно-імпортним 
регулюванням, фінансовою допомогою товаровиробникам та іншими 
важелями регулювання інвестиційної діяльності.

8.5. методи оцінки ефективності  
 інвестиційних проектів

Від об’єктивності оцінювання ефективності інвестиційних проек-
тів залежать терміни повернення вкладеного капіталу, варіанти його 
альтернативного використання, додатково генерований потік прибут-
ку підприємства у майбутньому періоді. Об’єктивність і всебічність 
оцінювання ефективності інвестиційних проектів значною мірою за-
лежить від використання сучасних методів його здійснення.

Ефективність реальних інвестиційних проектів має оцінюватися 
на основі зіставлення обсягу інвестиційних витрат і сум та термінів 
повернення інвестованого капіталу. Це загальний принцип форму-
вання системи оцінювальних показників ефективності, відповідно 
до якого результати будь-якої діяльності мають співвідноситися з 
витратами на її здійснення. Стосовно інвестиційної діяльності він 
реалізується шляхом зіставлення прямого і поверненого потоків ін-
вестованого капіталу.

Оцінювання обсягу інвестиційних витрат повинне охоплювати 
всі ресурси, що використовуються і пов’язані з реалізацією проекту. 
У процесі оцінювання повинні бути враховані всі прямі та непрямі 
витрати грошових коштів (власних і позичкових), матеріальних і не-
матеріальних активів, трудових та інших видів ресурсів.
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Методи оцінювання ефективності інвестицій можна розподілити 
на дві групи. Перша охоплює методи, що базуються на розрахунках 
показників терміну окупності, коефіцієнта рентабельності капіталь-
них вкладень. Ці методи застосовуються щодо інвестиційних проек-
тів, які характеризуються стабільною величиною щорічно забезпе-
чуваних корисних результатів і короткими періодами інвестування 
(наприклад, заміна технологічного обладнання більш досконалим, 
автоматизація виробничого процесу).

Методи другої групи засновані на використанні показника чистої 
приведеної (поточної) вартості проекту і коефіцієнтів внутрішньої 
рентабельності проекту, періоду повернення капіталовкладень.

Міжнародна практика оцінювання ефективності інвестицій ба-
зується на концепції часової вартості грошей і заснована на таких 
принципах:
 1) ефективність використання інвестованого капіталу оцінюється на 

основі зіставлення грошового потоку (cash flow), що формується 
у процесі реалізації інвестиційного проекту і первісної інвестиції. 
Проект визнається ефективним, якщо забезпечуються повернення 
вкладеної суми інвестицій і необхідна прибутковість для інвес-
торів;

 2) вартість капіталу, що інвестується, як і грошового потоку, при-
водиться до поточного часу або до визначеного розрахункового 
часу (що є попереднім до початку реалізації проекту);

 3) процес дисконтування капітальних вкладень і грошових потоків 
здійснюється за різними ставками дисконту, що визначаються 
залежно від особливостей інвестиційних проектів. При визначенні 
ставки дисконту враховуються структура інвестицій і вартість 
окремих складових капіталу.
При визначенні економічного ефекту за чистою поточною вартіс-

тю (NPV) велике значення має визначення нормативу дисконтуван-
ня — показника, що використовується для приведення за чинником 
часу очікуваних грошових отримань і платежів.

Вибір чисельного значення цього показника залежить від таких 
чинників:
 · цілі інвестування й умови реалізації проекту;
 · рівень інфляції в національній економіці;
 · обсяг інвестиційного ризику;
 · альтернативні можливості вкладення капіталу;
 · фінансові міркування та уявлення інвестора.
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Вважається, що для різного класу інвестицій можуть обиратися 
різні значення нормативу дисконтування. Вкладення, що пов’язані 
із підтриманням ринкових позицій підприємства, оцінюються за 
нормативом 6 %, інвестиції у поновлення основних фондів — 12 %, 
вкладення з метою економії поточних витрат — 15 %, вкладення з 
метою збільшення прибутків підприємства — 20 %, ризикові капі-
таловкладення — 25 %. Відзначаються залежність ставки відсотка 
від ступеня ризику проекту. Для звичайних проектів привабливою 
нормою є ставка 16 %, для нових проектів, що базуються на нових 
технологіях, — 24 %. Хоча вибір значення дисконту, що відіграє роль 
граничного (мінімального) значення нормативу рентабельності капі-
таловкладень, є прерогативою інвестора, на практиці при здійсненні 
інвестиційних розрахунків часто як орієнтир використовують ставку 
відсотка державних цінних паперів. Вважається, що за цією ставкою 
держава гарантує суб’єктам господарювання повернення інвестова-
ного капіталу без усякого ризику.

Інвестиції є ефективними, якщо цей потік достатній для:
 · повернення первинної вартості капітальних вкладень;
 · забезпечення потрібної віддачі на вкладений капітал.

Найбільш поширеними є такі показники ефективності капіталь-
них вкладень:
 · чисте поточне значення інвестиційного проекту (NPV);
 · індекс дохідності;
 · індекс рентабельності;
 · період окупності;
 · внутрішня ставка дохідності.

Чистий поточний доход (вартість) дає змогу отримати найбільш 
узагальнену характеристику результату інвестування:

NPV = ЧГП – ІВ,

де ЧГП — сума чистого грошового потоку за весь період експлуатації 
інвестиційного проекту;

 ІВ — сума інвестиційних витрат на реалізацію інвестиційного 
проекту.
Характеризуючи показник “чистий поточний дохід (вартість)”, 

слід відзначити, що він може бути використаний не лише для порів-
няльного оцінювання ефективності реальних інвестиційних проек-
тів, а і як критерій доцільності їх реалізації. Інвестиційний проект, 
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за яким показник чистого поточного доходу є від’ємною величиною 
або дорівнює нулю, має бути відкинутий, оскільки він не принесе 
підприємству додатковий дохід на вкладений капітал. Інвестиційні 
проекти із додатним значенням показника чистого поточного дохо-
ду дають змогу збільшити капітал підприємства і його ринкову вар-
тість. 

Індекс дохідності також уможливлює зіставлення обсягу інвести-
ційних витрат із очікуваним чистим грошовим потоком за проектом. 
Розрахунок показника здійснюється за формулою 

 ЧГП
ІД

ІВ
= , 

де ІД — індекс дохідності за інвестиційним проектом.
Визначимо індекс дохідності за двома варіантами:
ІД за проектом А становить: 8758/7000 = 1,25, а за проектом Б — 

8221/6700 = 1,23.
Порівняння ІД за двома проектами свідчить, що проект А є ефек-

тивнішим.
Показник “індекс дохідності” може бути використаний не лише 

для порівняльного оцінювання, а і як критеріальний при прийнятті 
інвестиційного рішення про можливості реалізації проекту. Якщо 
значення ІД менше від одиниці або дорівнює їй, інвестиційний про-
ект має бути відхиленим у зв’язку з тим, що він не принесе додатко-
вого доходу на інвестовані кошти.

Індекс рентабельності (ІР) у процесі оцінювання ефективності ін-
вестиційного проекту може мати лише додаткову роль, тому що не 
дає змоги повною мірою оцінити весь зворотний інвестиційний потік 
за проектом (значну частку цього потоку становлять амортизаційні 
відрахування). Розраховується за формулою

 = нЧ
ІР ,

ІВ
i  

де Чін — середньорічна сума чистого інвестиційного прибутку за пе-
ріод експлуатації проекту.

Цей показник дає змогу вилучити в сукупному чистому грошо-
вому потоці важливу його складову — суму інвестиційного при-
бутку.
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Період окупності (ПО) є одним із найбільш поширених і зрозу-
мілих показників оцінювання ефективності інвестиційного проекту. 
Розрахунок здійснюється за формулою

 
г

ІВ
ПО ,

ЧГП
=  

де ЧГПг — середньорічна сума чистого грошового потоку за період 
експлуатації проекту (за короткострокових реальних вкладень цей 
показник розраховується як середньомісячний).

Основним недоліком показника періоду окупності є те, що він не 
враховує чисті грошові потоки, що формуються після періоду окуп-
ності інвестиційних витрат.

Внутрішня ставка дохідності (прибутковості, рентабельності) — 
IRR — є найбільш складним показником оцінювання ефективності 
реальних інвестиційних проектів. Він характеризує рівень дохідності 
конкретного інвестиційного проекту, що виражений дисконтною 
ставкою, за якою майбутня вартість чистого грошового потоку приво-
диться до поточної вартості інвестиційних витрат. Внутрішню ставку 
дохідності можна також охарактеризувати як дисконтну ставку, за 
якою чистий поточний дохід в процесі дисконтування буде приведе-
ний до 0.

 
ЧГП

1.
ІВ

= −IRR  

Значення IRR може бути визначено за спеціальними таблицями 
фінансових обрахувань.

Усі розглянуті показники оцінювання ефективності реальних ін-
вестиційних проектів перебувають між собою у тісному взаємозв’язку 
і дають змогу оцінити цю ефективність з різних сторін. Тому при 
оцінюванні ефективності реальних інвестиційних проектів підприєм-
ства їх слід розглядати в комплексі.

Функціональна спрямованість операційної діяльності підпри-
ємств, що не є інституціональними інвесторами, визначає як пріо-
ритетну форму здійснення реальних інвестицій. Проте на окремих 
етапах розвитку підприємства доцільним є використання і фінансо-
вих інвестицій. Така спрямованість інвестицій може бути зумовлена 
необхідністю ефективного використання інвестиційних ресурсів, що 
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формуються до початку здійснення реального інвестування за відібра-
ними інвестиційними проектами; у разі, коли кон’юнктура фінансо-
вого ринку уможливлює отримання значно більшого рівня прибутку 
на вкладений капітал, ніж операційна діяльність на товарних ринках; 
за наявністю тимчасово вільних грошових активів, пов’язаною із се-
зонною діяльністю підприємства, напередодні галузевої, товарної або 
регіональної диверсифікації своєї діяльності шляхом вкладання капі-
талу у їх статутні фонди та в інших аналогічних випадках.

Систему державного регулювання інвестиційної діяльності су-
б’єктів підприємства показано на рис. 8.7.

8.6. Бізнесплан як метод  
 інвестиційної діяльності

Одним з основних завдань розроблення бізнес-плану є визначен-
ня цінності проекту. Цінність бізнес-плану визначається як різниця 
його позитивних результатів, або вигід (надалі — “вигоди”), та нега-
тивних результатів, або витрат, тобто:

цінність бізнесплану = вигоди – витрати

Для визначення цінності проекту необхідно оцінити всі вигоди, 
одержувані від проекту, і з’ясувати, чи перевищують вони витрати на 
нього протягом усього життєвого циклу. Оскільки багато активів біз-
нес-плану розраховано на тривалий строк служби, при розробленні 
бізнес-плану порівнюються майбутні вигоди з необхідними теперіш-
німи вигодами за бізнес-планом.

Для здійснення аналізу бізнес-плану використовується декілька 
концептуальних положень, серед яких виділяють додаткові витрати і 
вигоди. Якщо новий бізнес-план є продовженням діяльності підпри-
ємства і спрямований на розвиток наявного виробництва, то метою 
аналізу бізнес-плану є встановлення відмінності між ситуаціями “з 
бізнес-планом” та “без бізнес-плану”. Вираховування прирощених у 
результаті бізнес-плану вигід і витрат потребує уточнення наведеної 
вище формули:

 Цінність   зміна вигоди в резуль  зміна витрат в ре 
 бізнес = таті розроблення – зультаті реалізації 
 плану   бізнезплану   бізнесплану
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Такий підхід не тотожний зіставленню ситуації “до бізнес-плану” 
та “після реалізації бізнес-плану”, оскільки порівняння станів “до” та 
“після” не враховує змін у капіталовкладеннях і виробництві, що від-
булися незалежно від проекту, і призводить до неточного підрахунку 
витрат і вигід бізнес-плану.

Загалом, усі рішення щодо визначення цінності бізнес-плану, а в 
результаті й доцільності вкладання коштів у його реалізацію, випли-
вають саме з порівняння додаткових вигід із додатковими витратами. 
На практиці це втілилося у концепцію граничності. Приймаючи рі-
шення про обсяги випуску продукції, менеджери керуються прави-
лом, згідно з яким обсяг випуску має зростати доти, доки граничні 
витрати менші або дорівнюють граничним вигодам.

Важливим методологічним принципом у розрахунках грошових 
потоків є врахування безповоротних витрат та неявних вигід. Безпо
воротні витрати — це вже зроблені витрати, які неможливо відшко-
дувати за допомогою складання чи нескладання бізнес-плану.

Якщо проводиться оцінювання здійснення інвестиційного проек-
ту, то всі витрати, вже зроблені до ухвалення рішення про реалізацію 
бізнес-плану, не повинні враховуватися, бо їх не можна відшкоду-
вати, оскільки вони жодним чином не впливають на його ефектив-
ність. Такі витрати слід виключити із вартості проекту при вирішенні 
питання про те, чи продовжувати роботу за проектом. На цьому ета-
пі мають значення лише ті витрати, які слід буде зробити. Цінність 
бізнес-плану, який має завершити інший, розпочатий раніше та неза-
вершений проект, залежить не від зроблених до того витрат, а лише 
від вартості завершення проекту. Подібно до цього, вигодами нового 
бізнес-плану є лише ті вигоди, які з’являються після і понад тих ви-
год, які можуть надходити від попередньої незавершеної діяльності. 
Прикладом зроблених витрат є витрати на здійснення досліджень і 
розрахунків ефективності бізнес-плану. Незважаючи на їх чималий 
обсяг, вони не повинні враховуватися при визначенні показників біз-
нес-плану.

Неявні вигоди — одержані доходи від найкращого альтернативно-
го використання активу, внаслідок чого відбувся неявний грошовий 
приплив. 

Необхідність урахування при розробленні бізнес-плану неявних 
витрат випливає з принципу альтернативної вартості. Неявні вигоди 
можна визначити і як грошові потоки, що їх можна було б одержа-
ти від активів, які суб’єкт підприємницької діяльності вже має. Бере-
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ться до уваги, що вони не використовуються у бізнес-плані, який роз-
глядається. Неявні грошові потоки у вигляді внесків до статутного 
фонду або використання матеріальних і нематеріальних активів на-
зивають ще матеріальними і нематеріальними потоками.

До неявних вигід належать також вигоди, що не мають прямої 
грошової оцінки і в економічній літературі називаються “соціальним 
ефектом”. Їх урахування є досить складним економічним завданням, 
що постає, наприклад, при здійсненні екологічного аналізу. Невід-
чутні вигоди мають враховуватися при оцінюванні вигід як чинник 
зміцнення іміджу фірми (“гудвіл”) і як інші види нематеріальних ак-
тивів.

Поняття “альтернативна вартість” є основоположним для ана-
лізу витрат та вигід. Більш того, визначальною рисою різних еко-
номічних систем є спосіб (рівень) урахування альтернативної вар-
тості при прийнятті рішень. Ефективнішою є система, що забезпечує 
найповніше врахування альтернативної вартості. Оскільки для за-
доволення всіх потреб завжди бракує ресурсів, постає завдання оп-
тимального використання доступних ресурсів. Потенційно будь-які 
ресурси можна використати кількома способами. Так, земельну 
ділянку у місті можна використати без спорудження на ній житла, 
адміністративних будинків, промислових підприємств або закла-
дання парку. Резерви іноземної валюти країни можна використати 
для імпортування споживчих товарів, придбання промислової сиро-
вини або для інвестування у капітальне будівництво. Використання 
ресурсів з певною метою неминуче виключає можливість іншого їх 
використання.

Альтернативна вартість ресурсу визначається цінністю, яку він 
міг би мати при використанні найкращим із можливих альтерна-
тивних способів. Концепція альтернативної вартості є простим, але 
потужним знаряддям, що відіграє центральну роль в аналізі витрат 
і вигід.

Контрольні питання і завдання

 1. Визначте сутність поняття “інвестиційна діяльність”.
 2. Розкрийте зміст інвестиційної діяльності.
 3. Наведіть класифікацію інвесторів.
 4. Назвіть права та обов’язки інвесторів.



 5. Визначте фактори впливу на інвестиційну діяльність.
 6. Наведіть класифікацію інвестиційних ризиків.
 7. Розкрийте методи оцінки ліквідності інвестицій.
 8. У чому полягає сутність інвестиційної стратегії?
 9. Визначте етапи формування інвестиційної політики підпри-

ємства.
 10. Охарактеризуйте методи оцінки ефективності інвестиційних 

проектів.
 11. Обґрунтуйте значення бізнес-плану як методу планування інвес-

тиційної діяльності.
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 Розділ 9. КадроВий менеджмент

9.1. Кадрова політика організації

9.1.1. Сутність, роль і зміст кадрової політики 

Організація розробляє і здійснює фінансову, виробничу, конку-
рентну, зовнішньоекономічну і кадрову політику.

Політика організації — це система правил, відповідно до яких 
функціонує і розвивається організація.   

Кадрова політика — система теоретичних поглядів, ідей, принци-
пів і норм, які визначають пріоритети, форми і методи роботи з пер-
соналом організації.

основними цілями кадрової політики є:
 · своєчасне забезпечення організації персоналом необхідної кіль-

кості та якості;
 · створення умов реалізації передбачених трудовим законодавством 

прав і обов’язків працівників організації;
 · раціональне використання потенціалу персоналу і менеджерів;
 · формування трудових колективів і забезпечення умов для їх 

ефективної роботи [12; 15; 36; 44].
У невеликих фірмах кадрова політика формально не розробля-

ється, а існує як система неофіційних постанов власників і керівни-
цтва.

У великих організаціях кадрова політика офіційно декларується і 
фіксується у меморандумах, інструкціях, інших регламентуючих до-
кументах щодо персоналу.

Кадрова політика повинна ґрунтуватися на принципах дотриман-
ня трудового законодавства, справедливості, послідовності, відсут-
ності дискримінації.

Роль кадрової політики у підвищенні ефективності праці персона-
лу виявляється в тому, що вона дає змогу:
 · чітко і наочно представляти погляди керівництва на взаємовід-

носини з персоналом;
 · переконувати персонал у добрій волі власників і керівництва;
 · покращувати взаємодію підрозділів;
 · надавати послідовності процесу прийняття кадрових рішень;
 · інформувати персонал щодо правил внутрішньої поведінки;
 · покращувати морально-психологічний клімат у колективі.
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Кадрова політика організації розробляється власниками, вищим 
керівництвом і кадровими службами під впливом комплексу зовніш-
ніх та внутрішніх факторів.

До зовнішніх факторів належать:
 · трудове законодавство країни, прийнята культура праці з най-

маним персоналом;
 · стан економічної кон’юнктури, стадія розвитку економіки країни, 

регіону, галузевого ринку;
 · стан і перспективи розвитку ринку праці, попит на робочу силу з 

боку конкурентів, рівень оплати праці персоналу;
 · впливовість профспілок, їх твердість у відстоюванні інтересів пра-

цівників.
До внутрішніх факторів впливу на кадрову політику організації 

відносять:
1) розмір фірми, від якого залежать:

 · рівень формалізації спілкування керівника і підлеглих;
 · методи управління і варіанти вирішення кадрових проблем (на-

бору, відбору, навчання персоналу тощо);
2) господарсько-правова форма:

 · тип власності;
 · участь персоналу в управлінні організацією;

3) особливості технології виробництва (одиничне, серійне, ма-
сове, безперервне, надання послуг) і стратегія розвитку підприємни-
цтва;

4) етап життєвого циклу організації. У різні періоди розвитку 
(формування, зростання, зрілість, розпад) застосовуються різні цілі 
й засоби управління персоналом;

5) специфіка персоналу організації:
 · кількісний і якісний склад наявних працівників, його можливі 

зміни у перспективі;
 · рівень професійних знань і досвіду персоналу;

6) фінансові можливості організації:
 · рівень витрат на управління персоналом;
 · оплата праці менеджерів і персоналу.

основними напрямами кадрової політики організації можуть бути:
 · визначення основних вимог до персоналу з урахуванням перс-

пектив розвитку організації;
 · формування нових кадрових структур;
 · розроблення процедур і механізмів управління персоналом;
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 · формування концепцій оплати праці, матеріального і морального 
стимулювання персоналу;

 · вибір шляхів залучення, використання, збереження, звільнення 
кадрів;

 · визначення шляхів розвитку і навчання працівників, оптимізації 
структури персоналу;

 · покращення морально-психологічного клімату в колективі, за-
лучення працівників до участі в управлінні організаціями.
основними елементами кадрової політики організації є:

 · стиль керівництва — манера поведінки керівника відносно під-
леглих;

 · філософія (кредо)організації — сукупність моральних і адмі-
ністративних норм і правил взаємовідносин персоналу, підпо-
рядкованих досягненню стратегічної цілі підприємства;

 · правила внутрішнього трудового розпорядку — важливий норма-
тивний документ, що регламентує порядок наймання і звільнення 
працівників, час праці та відпочинку, основні обов’язки працівників 
і адміністрації, питання службової і комерційної таємниці, заходи 
заохочення і покарання;

 · колективний договір — правовий акт, що регулює соціально-трудові 
відносини між найманими працівниками і роботодавцями.

9.1.2. типи кадрової політики 

На основі вивчення наукової літератури і точок зору фахівців 
розроблено класифікацію типів кадрової політики організації [15; 36; 
38; 44; 45] (табл. 9.1).

Залежно від особливостей впливу керівництва на кадрову си-
туацію в організації виділяють пасивну, реактивну, превентивну і ак-
тивну кадрову політику.

Пасивна кадрова політика здійснюється в організації, керівництво 
якої не має чіткої програми дій стосовно персоналу, а кадрова робо-
та зводиться до ліквідації негативних наслідків. Організація не має 
прогнозу кадрових потреб, засобів оцінювання праці та персоналу, 
діагностики кадрової ситуації загалом. Керівництво працює в режимі 
екстреного реагування при вирішенні кадрових проблем, не нама-
гаючись зрозуміти їх причини і наслідки.

Реактивна кадрова політика. Керівництво організації контролює 
симптоми негативних кадрових ситуацій: конфліктів, браку підго-
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товки фахівців, браку мотивації до високопродуктивної праці. Здійс-
нюються заходи щодо вирішення кадрових проблем, але тільки після 
їх виникнення. Профілактика виникнення кадрових проблем не за-
стосовується.

Таблиця 9.1
Класифікація кадрової політики організації

ознаки класифікації типи кадрової політики

За особливостями впливу керівництва  
на кадрову ситуацію

Пасивна, реактивна,  
превентивна, активна

За рівнем обґрунтованості Раціональна, авантюристична

За розумінням ролі людських ресурсів  
у діяльності організації

Авторитарна, демократична

За ступенем відкритості до зовнішнього  
середовища при формуванні кадрового складу

Відкрита, закрита

За дотриманням принципу справедливості Дискримінаційна,  
недискримінаційна

За національно-культурними особливостями Американська, японська,  
німецька, українська тощо

Превентивна кадрова політика. Керівництво організації має 
обґрунтовані прогнози розвитку ситуації, але не має засобів для 
впливу на неї. Тому кадрова служба головну увагу приділяє прог-
нозуванню кадрової ситуації в організації, на галузевому ринку пра-
ці. У програмах розвитку організації містяться короткостроковий і 
середньостроковий прогнози потреби в персоналі, сформульовано 
завдання щодо розвитку кадрів. Основна мета — на основі прогно-
зування забезпечити готовність організації до будь-якого варіанту 
розвитку кадрової ситуації.

Активна кадрова політика. Керівництво організації має прогноз 
кадрових потреб і засоби впливу на ситуацію. Кадрова служба роз-
робляє антикризові кадрові програми, постійно вивчає ситуацію. Кад-
рові програми у процесі їх виконання коригуються відповідно до змін 
ситуації.

За рівнем обґрунтованості виділяють раціональну й авантюрис-
тичну кадрову політику.

При здійсненні раціональної кадрової політики керівництво під-
приємства має обґрунтований прогноз розвитку ситуації і володіє 
засобами впливу на неї. Кадрова служба підприємства має можли-
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вості прогнозувати кадрову ситуацію на середньостроковий і довго-
строковий періоди. У програмах організаційного розвитку містяться 
прогнози кількісної і якісної потреби в кадрах.

За авантюристичної кадрової політики керівництво підприємс-
тва не має якісного діагнозу, обґрунтованого прогнозу розвитку си-
туації, але прагне впливати на неї. Програми розвитку підприємства 
містять плани кадрової роботи, що орієнтовані на досягнення важли-
вих організаційних цілей, але не проаналізовані з точки зору зміни 
ситуації.

При реалізації цього типу кадрової політики можуть виникнути 
проблеми, якщо посилиться вплив непрогнозованих факторів. 

Залежно від розуміння ролі людських ресурсів у діяльності 
організації розрізняють авторитарну і демократичну кадрову політи-
ку.

Авторитарна кадрова політика реалізується шляхом зовнішнього 
спонукання, прямого регулювання і жорсткого контролю діяльності 
персоналу. Основою авторитарної кадрової політики є припущення, 
що люди від природи ліниві, безвідповідальні, прагнуть працювати 
якомога менше. 

демократична кадрова політика реалізується шляхом довіри до 
персоналу, розподілу відповідальності, залучення працівників до уп-
равління. Основою демократичної кадрової політики є точка зору, що 
люди працездатні, прагнуть відповідальності, успіху, внутрішньо мо-
тивовані до праці.

За ступенем відкритості організації до зовнішнього середовища 
при формуванні кадрового складу виділяють відкриту і закриту кад-
рову політику.

Відкрита кадрова політика здійснюється організаціями, орієн-
тованими на швидке зростання, швидкий вихід на лідерські пози-
ції в перспективній галузі, в умовах гострої конкуренції на ринку 
праці.

Такі організації прозорі для потенційних працівників на будь-яко-
му рівні, як для власних, так і з інших підприємств. На роботу може 
бути прийнятий будь-який фахівець, якщо він має відповідну підго-
товку, незалежно від досвіду праці в подібних організаціях.

закрита кадрова політика здійснюється організаціями, що орієн-
товані на створення сильної власної корпоративної культури і пра-
цюють в умовах дефіциту кадрових ресурсів. При закритій кадровій 
політиці вищі вакантні посади заміщуються тільки співробітниками 
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організації, а новий персонал починає кар’єру лише з найнижчих 
посад.

За дотриманням принципу справедливості кадрова політика роз-
поділяється на дискримінаційну і недискримінаційну.

дискримінаційна кадрова політика за віком, національністю, стат-
тю, релігією працівників та іншими ознаками суперечить чинному 
законодавству, значно погіршує імідж організації, істотно зменшує 
можливість вибору кадрів, стимулює працівників приймати рішення 
про звільнення.

Залежно від національно-культурних особливостей вирізняють 
американську, японську, німецьку, українську тощо моделі кадрової 
політики.

Американська модель кадрової політики передбачає:
 · набір працівників на відносно короткі терміни;
 · індивідуальне ухвалення рішень;
 · індивідуальну відповідальність;
 · застосування механізмів явного, точного контролю;
 · швидкий розвиток і просування;
 · спеціалізовану кар’єру працівника.

Японська модель кадрової політики передбачає:
 · набір працівників на тривалі терміни (довічний найм);
 · колективне прийняття рішень;
 · колективну відповідальність;
 · застосування механізмів непрямого неявного контролю;
 · повільне просування;
 · неспеціалізовану кар’єру персоналу;
 · значну турботу про персонал.

Американська модель кадрового менеджменту орієнтована зде-
більшого на формалізовані структури, що пристосовують до себе 
найманих працівників, а японська модель зорієнтована на якості 
працівника і цілісний підхід до нього.

 9.1.3. Взаємозв’язок кадрової політики і стратегії  
  розвитку організації 

Визначальним чинником, що впливає на зміст і особливості кад-
рової політики, є загальна стратегія розвитку організації як виробни-
чо-господарської системи. Вдало розроблена і реалізована кадрова 
політика у свою чергу, також сприяє виконанню загальної стратегії 
(табл. 9.2). 
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Таблиця 9.2
Вплив стратегії розвитку на кадрову політику організації

тип стратегії  
розвитку

Потрібні характе
ристики персоналу

зміст кадрової політики  
організації

1 2 3

Підприємницька стра-
тегія
Упроваджуються про-
екти з високим рівнем 
фінансового ризику, 
мінімальною кількістю 
дій. Ресурсів недостат-
ньо для задоволення 
всіх потреб замовника. 
У центрі уваги — швид-
ке здійснення найближ-
чих заходів, навіть без 
відповідної детальної 
проробки

Працівники 
повинні бути 
новаторами, 
ініціативними, 
контактними, з 
довготерміновою 
орієнтацією, 
готовими ризику-
вати, не боятися 
відповідальності.
Важливо, щоб 
провідні праців-
ники не мінялися

а) відбір і розміщення кадрів:  
пошук людей, спроможних іти на 
ризик і доводити справу до кінця
б) винагорода: на конкурентній 
основі, по можливості задовольняє 
потреби працівника
в) оцінка: ґрунтується на результа-
тах, не дуже жорстка
г) розвиток особистості: нефор-
мальний, залежно від наставника
д) планування переміщень: головним 
є інтерес працівників; робочі місця  
і посади добираються відповідно до 
інтересів працівників

Стратегія динамічного 
зростання 
Ступінь ризику — не-
високий. Постійне 
зіставлення поточних 
цілей і створення фун-
даменту для майбут-
нього. Політика фірми 
і процедури фіксуються 
письмово — для ефек-
тивнішого контролю і 
як основа подальшого 
розвитку фірми

Службовці повин-
ні бути організа-
ційно закріплені, 
мати гнучкість 
в динамічному 
середовищі, бути 
проблемно орієн-
тованими і тісно 
співпрацювати з 
колегами

а) відбір і розміщення кадрів: пошук 
ініціативних і вірних людей, здатних 
ризикувати
б) винагорода: справедлива, залежно 
від посади і результатів праці
в) оцінювання: ґрунтується на чітко 
визначених критеріях
г) розвиток особистості: акцент  
на якісному зростанні рівня праці  
у сфері визначених повноважень
д) планування переміщень: викорис-
товуються різні форми службового 
просування з урахуванням можли-
востей організації

Стратегія прибутко-
вості 
У центрі уваги — збере-
ження наявного рівня 
прибутків. Зусилля, що 
потребують фінансових 
витрат, незначні, мож-
ливе припинення найму.  
Управлінська система 
добре розвинена: діє 
значна кількість розроб-
лених правил і процедур

Увага до кри-
теріїв кількості 
і ефективності; 
терміни — короткі, 
результати дося-
гаються завдяки 
мінімальному рів-
ню організаційної 
закріпленості при 
відносно низькому 
рівні ризику

а) відбір і розміщення кадрів над-
звичайно жорсткі
б) винагорода: ґрунтується на 
заслугах, стажу праці і внутрішньо-
фірмових уявленнях про справед-
ливість
в) оцінка: обґрунтовано вузька, 
орієнтована на результати діяль-
ності
г) розвиток особистості: зосеред-
жується увага на компетентності при 
виконанні поставлених завдань
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закінчення табл. 9.2

1 2 3

Ліквідаційна стра-
тегія 
Продаж активів, 
усунення загрози 
збитків, у майбутньому 
максимально можливе 
скорочення працівників. 
Майже зовсім не приді-
ляється увага спробам 
зберегти підприємство, 
оскільки очікується 
подальше зменшення 
прибутків

Потрібні праців-
ники на короткий 
термін, вузької 
спеціалізації, без 
особливої лояль-
ності до фірми. 
Великої потреби 
в наборі кадрів 
немає

а) набір персоналу малоймовірний 
через скорочення штатів
б) оплата: ґрунтується на заслугах, 
зростає повільно, додаткових сти-
мулів немає
в) оцінка персоналу сувора, фор-
мальна, ґрунтується на управлін-
ських критеріях
г) розвиток і навчання персоналу 
обмежені
д) просування: працівники з необхід-
ними навичками і досвідом мають 
можливості для просування

9.2. Система управління персоналом організації

Система управління персоналом — сукупність взаємозалежних 
організаційно-економічних і соціальних заходів для створення умов 
нормального функціонування, розвитку й ефективного використан-
ня потенціалу персоналу в організації.

Система управління персоналом має бути інтегрована в систему 
загального керівництва і стратегічного планування. 

Менеджери у сфері управління персоналом повинні бути ознайом-
леними з аспектами роботи компанії — інвестиціями, маркетингом, 
рекламою, контроллінгом, застосуванням сучасних інформаційних 
технологій, інноваціями.

Структурно система управління персоналом в організації скла-
дається з комплексу взаємопов’язаних підсистем (рис. 9.1):
 · методологічної (принципи і методи управління персоналом);
 · функціональної (функції і завдання управління персоналом);
 · організаційної, що представлена суб’єктами управління персона-

лом (менеджери всіх рівнів керівництва, кадрова служба, фахівці 
кадрової роботи) і об’єктами управління (персонал у складі під-
розділів колективу підприємства);

 · комплексного забезпечення (правового, нормативно-методичного, 
інформаційного, кадрового, діловиробничого).
Принципи управління персоналом. У табл. 9.3 наведено прин-

ципи за якими здійснюється управління персоналом, і розкрито їх 
зміст [38, 44, 56, 78].
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Рис 9.1. Структура системи управління персоналом  
організації

Таблиця 9.3
Принципи управління персоналом

назва принципу зміст принципу

1 2

Принцип зумовленос-
ті функцій управління 
персоналом цілями 
розвитку організації

Функції управління персоналом формуються і змі-
нюються не довільно, а відповідно до потреб і цілей 
розвитку організації

Принцип первинності 
функцій управління 
персоналом

Структура кадрової служби, кількість фахівців з управ-
ління персоналом і вимоги до них залежать від кількості, 
змісту і складності функцій управління персоналом

Принцип спадковості Тимчасове вибуття окремих працівників не повинно 
припиняти процесу здійснення функцій керівництва. 
Для цього кожен менеджер і фахівець повинні бути в 
змозі виконати функції своїх підлеглих, безпосереднього 
керівника і одного-двох колег

Принцип прогресив-
ності

Технології управління персоналом повинні відповідати 
провідним вітчизняним і зарубіжним стандартам

Принцип перспектив-
ності

При формуванні системи управління необхідно врахову-
вати перспективи розвитку організації

Принцип системності При прийнятті кадрових рішень потрібно брати до уваги 
всі фактори, які впливають на організацію (зв’язки із 
діловими партнерами, проблеми в інших сферах діяль-
ності підприємства)

Підсистеми

Система управління персоналом організації

Методологічна
 · принципи 

управління 
персоналом

 · методи 
управління

Функціо
нальна

 · функції  
і завдання 
управління 
персоналом

організаційна
 · суб’єкти управління 

(менеджери, фахівці, 
кадрова служба)

 · об’єкти управління 
(персонал організації)

Комплексного  
забезпечення

 · правового 
 · нормативно-мето-

дичного
 · інформаційного
 · кадрового
 · діловиробничого
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закінчення табл. 9.3

1 2

Принцип оператив-
ності

Своєчасне прийняття рішень щодо управління персо-
налом, які попереджають чи оперативно усувають відхи-
лення

Принцип оптималь-
ності

Багатоваріантна проробка варіантів кадрових рішень і 
обґрунтований вибір найбільш раціонального рішення

Принцип науковості Заходи і рішення щодо управління персоналом повинні 
ґрунтуватися на досягненнях науки в галузі управління

Принцип багато-
аспектності

Управління персоналом по вертикалі і горизонталі 
може здійснюватися за різними каналами: економічним, 
адміністративно-господарським, правовим

Принцип прозорості Кадрові рішення повинні прийматися на основі відомих 
для всіх принципів і стандартів, правил, регламентів

Принцип комфорт-
ності

Система управління персоналом повинна забезпечувати 
сприятливі умови для обґрунтування, розробки і реалі-
зації кадрових рішень

Функції і завдання системи управління персоналом. Система уп-
равління персоналом передбачає виконання низки функцій, кожна з 
яких складається з певних завдань (табл. 9.4).

Таблиця 9.4
Функції і завдання системи управління персоналом

Функція зміст завдань з виконання функцій 

1 2

Визначення 
потреб у пер-
соналі 

 · планування якісної потреби у персоналі
 · вибір методів розрахунку кількісної потреби у персоналі
 · планування кількісної потреби у персоналі

Забезпечення 
організації 
кваліфікова-
ними кадрами

 · вивчення і аналіз інформації про ринок праці
 · розроблення і застосування методів забезпечення потреби  

в персоналі
 · відбір і ділова оцінка персоналу

Розвиток 
персоналу

 · планування і реалізація кар’єри, службових приміщень
 · організація і проведення навчання, підвищення кваліфікації 

працівників
 · створення кадрового резерву в організації і робота з ним

Використання 
персоналу

 · вивчення змісту і результатів праці на робочих місцях
 · упорядкування робочих місць
 · забезпечення безпеки праці
 · звільнення персоналу



233

закінчення табл. 9.4

1 2

Мотивація 
результатів 
праці та 
поведінки 
персоналу

 · управління змістом і процесом мотивації трудової поведінки
 · залучення персоналу до процесу управління в організації
 · застосування нематеріальних заходів: згуртування колективів, 

формування і розвиток організаційної культури, застосування 
ефективних стилів і методів керівництва

 · формування і збереження нормального морально-
психологічного клімату

Правове й 
інформаційне 
забезпечення 
процесу управ-
ління персо-
налом

 · правове регулювання трудових відносин
 · облік і статистика персоналу
 · інформування колективу і зовнішніх організацій щодо 

кадрових питань
 · розроблення кадрової політики

Комплексне забезпечення системи управління персоналом. 
Існують такі види забезпечення: правове, нормативно-методичне, 
кадрове, інформаційне, діловиробниче (рис. 9.2).

Рис. 9.2. Комплексне забезпечення системи  
управління персоналом

Правове забезпечення системи управління персоналом полягає у 
використанні засобів і форм юридичного впливу на органи й об’єкти 
управління персоналом з метою підвищення ефективності діяльності 
організації.

основними завданнями правового забезпечення системи управ-
ління персоналом є:
 · правове регулювання трудових відносин між роботодавцями і 

персоналом;
 · захист прав і законних інтересів працівників.

Правове забезпечення системи управління персоналом передба-
чає:

Комплексне забезпечення системи управління персоналом організації

Правове Нормативно- 
методичне

Кадрове Інформаційне Діловиробниче
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 · дотримання, виконання і застосування норм чинного законодав-
ства в галузі праці, трудових відносин (Цивільного кодексу 
України, Кодексу законів про працю України, постанов уряду 
України, актів Міністерства праці України тощо);

 · розробку і затвердження внутрішніх нормативних і ненорматив-
них актів організаційного, організаційно-розпорядчого, економіч-
ного характеру (наказів керівника організації щодо кадрових пи-
тань, положень про підрозділи, посадових інструкцій тощо);

 · підготовку пропозицій про зміну чинних чи відміну застарілих і 
таких, що втратили силу нормативних актів щодо кадрових пи-
тань.
Правове забезпечення системи управління персоналом здійсню-

ють керівництво організації, керівництво кадрових підрозділів і юри-
дичний відділ.

основні завдання юридичного відділу в цій галузі:
 · розробка проектів нормативних актів організації;
 · правова експертиза і візування нормативних актів щодо управління 

персоналом в організації;
 · організація систематизованого обліку і зберігання законодавчих і 

нормативних актів;
 · інформування підрозділів і служб про чинне трудове законодав-

ство;
 · роз’яснення змісту і порядку застосування чинного трудового за-

конодавства.
Нормативно-методичне забезпечення системи управління пер-

соналом — сукупність документів організаційного, організаційно-
розпорядчого, технічного, економічного характеру, а також норма-
тивно-довідкові матеріали, що визначають норми, правила, методи, 
вимоги щодо вирішення завдань управління персоналом організації.

Нормативно-методичні документи у сфері управління персона-
лом класифікуються таким чином:

1. Нормативнодовідкові документи містять норми і нормативи, 
необхідні при вирішенні завдань організації і планування праці (нор-
ми часу і розцінки, виробничі норми і нормативи; норми трудових 
витрат; змінно-добові завдання; програми випуску деталей тощо).

2. документи організаційного, організаційногорозпорядчого, орга
нізаційнометодичного характеру. Регламентують завдання, функції, 
права, обов’язки підрозділів і окремих представників системи управ-
ління персоналом.
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До таких норм належать:
 · Цивільний кодекс України;
 · Кодекс законів про працю України;
 · укази Президента України;
 · постанови уряду України;
 · правила внутрішнього трудового розпорядку;
 · колективні угоди;
 · положення про підрозділи; 
 · посадові інструкції;
 · штатний розклад;
 · положення про формування кадрового резерву в організації;
 · положення про організацію адаптації працівників;
 · рекомендації щодо організації набору і відбору працівників;
 · положення з оплати і стимулювання праці;
 · інструкції з дотримання правил техніки безпеки.

3. документи технічного, технікоекономічного й економічного ха
рактеру. Містять правила, норми, вимоги, стандарти всіх категорій і 
видів. Приклади таких документів:
 · бізнес-план;
 · система стандартів з техніки безпеки;
 · санітарні норми і правила; 
 · норми планування приміщень і робочих місць;
 · стандарти якості тощо.

Кадрове забезпечення системи управління персоналом — необ-
хідний кількісний і якісний склад працівників кадрової служби під-
приємства.

Кількісний склад кадрової служби організації визначається орга-
нізаційно-штатними структурами і засновницькими документами. 
При розрахунках необхідної кількості штатних працівників кадрової 
служби враховують такі фактори:
 · сферу діяльності організації (виробнича, торговельна, банківська 

тощо);
 · масштаби розвитку бізнесу організації;
 · тип організаційної структури управління;
 · специфіку виробничого процесу, товарну номенклатуру продукції;
 · загальну кількість працівників;
 · соціальну характеристику організації, структурний склад її пра-

цівників;
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 · період розвитку організації;
 · технічне забезпечення управлінської праці;
 · точку зору власника на організацію управління персоналом.

Розрахунок кількості фахівців кадрової служби здійснюється ме-
тодами багатофакторного кореляційного аналізу, економіко-матема-
тичним, порівнянь, прямих розрахунків тощо.

У зарубіжних компаніях склалося таке співвідношення кількості 
працівників до одного фахівця служби управління персоналом:
 · США — на 100 працівників організації один фахівець кадрової 

служби;
 · Німеччина — на 130–150 працівників — один фахівець кадрової 

служби;
 · Франція — на 130 працівників — один фахівець;
 · Японія — на 100 працівників — два-три фахівця;
 · Росія, Україна — на 100 працівників — 1 фахівець.

За даними наукових джерел загальна кількість фахівців кадрової 
служби становить приблизно 1,2 % загальної кількості працівників. 
У західних компаніях існує тенденція зменшення чисельності фахів-
ців кадрових служб. Це пояснюється такими факторами: розвитком 
зовнішньої управлінської інфраструктури, яка перебирає на себе 
значну частину кадрових завдань (ділову оцінку персоналу, добір, 
навчання тощо); переведенням кадрової служби на сучасну інформа-
ційно-технічну базу.

Якісний склад працівників кадрових служб. Згідно з державним 
класифікатором встановлено такі посади для служби управління 
персоналом:
 · директор із кадрів та соціальної політики;
 · начальник відділу кадрів; 
 · спеціаліст з кадрів;
 · менеджер;
 · завідуючий відділом персоналу і трудових відносин;
 · інспектор з підготовки кадрів; 
 · інспектор з кадрів;
 · табельник.

Професійно підготовлені фахівці кадрових служб сучасних орга-
нізацій повинні мати знання в галузі планування, розробки й аналі-
зу альтернативних стратегій, прийняття рішень, створення робочих 
груп, мотивації працівників, вирішення конфліктів.
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Також вони зобов’язані:
 · знати трудове законодавство, нормативні та інші матеріали, що 

стосуються особового складу, основи педагогіки, соціології і пси-
хології праці, передовий зарубіжний і вітчизняний досвід у галузі 
управління персоналом;

 · володіти сучасними методами оцінки персоналу, профорієнта
ційною роботою, довготерміновим і оперативним плануванням 
роботи з персоналом, регламентацією функцій структурних під-
розділів і працівників, спеціальними технологіями управління;

 · мати уявлення про перспективи розвитку свого підприємства, 
про основи наукової організації праці, виробництва й управління, 
мати здібності до навчання, розвитку і постійного оновлення про-
фесійних знань.
Інформаційне забезпечення системи управління персоналом — 

сукупність реалізованих рішень щодо обсягу, розміщення і форм 
організації інформації, яка циркулює в системі управління.

Воно охоплює:
 · оперативну інформацію;
 · нормативно-довідкову інформацію;
 · класифікатори техніко-економічної інформації;
 · системи документації.

Для успішного виконання функцій працівники кадрової служби 
мусять дотримуватися таких вимог до якості інформації:
 · комплексність — інформація повинна комплексно відображати 

всі сторони діяльності кадрової служби: технічну, технологічну, 
організаційну, економічну у зв’язку із зовнішніми умовами;

 · оперативність — одержання вхідної інформації має відбуватися 
одночасно з перебігом процесів і подій в організації;

 · систематичність — одержана інформація повинна бути система-
тизована за базами даних, класифікована;

 · точність і достовірність.
Діловиробниче забезпечення має на меті організацію роботи з 

документами в системі управління персоналом. Діловиробництво 
становить повний цикл оброблення і руху документів із моменту 
їх створення чи одержання працівниками кадрової служби до закін-
чення виконання і передання в інші підрозділи.

До основних діловиробничих функцій системи управління персо-
налом належать:
 · своєчасні оброблення і передання документації;
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 · доведення документації до відповідних працівників системи уп-
равління персоналом для виконання;

 · друкування документів з кадрових питань;
 · реєстрація, облік і зберігання документів щодо персоналу;
 · формування справ відповідно до номенклатури, затвердженої для 

організації;
 · копіювання і розмноження документів щодо кадрових питань;
 · контроль над виконанням документів;
 · передання документів з вертикальними і горизонтальними кана-

лами зв’язку.

9.3. Служба управління персоналом організації

 9.3.1. місце кадрової служби в структурі управління  
  організацією 

Залежно від ступеня розвитку і особливостей фірми місце кад-
рової служби в структурі управління може бути різним [12; 15; 36; 
38; 56].

1. Кадрова служба, підпорядкована виконавчому директору 
(рис. 9.3). У цьому разі кадрова служба разом з іншими адміністра-
тивними підрозділами зосереджена в одній функціональній підсис-
темі і підпорядкована виконавчому директору.

Рис. 9.3. Підпорядкування кадрової служби  
виконавчому директору

2. Кадрова служба, як штабний підрозділ, структурно підпорядко
вана загальному керівництву організації (рис. 9.4). Таке місце кадро-
вої служби доцільне у невеликих організаціях на початкових стадіях 

Дослідження і розробки Фінанси Адміністрування Продаж
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їх розвитку, коли керівництво ще чітко не визначилося зі статусом 
кадрової служби.

Рис. 9.4. Підпорядкованість кадрової служби  
загальному керівництву

Перевага: кадрова служба стосується всіх сфер керівництва орга-
нізації. Недолік: множинність підпорядкованості кадрової служби, 
недотримання принципу єдності керівництва.

3. Кадрова служба, як штабний підрозділ, безпосередньо підпоряд
кована вищому керівнику організації (рис. 9.5). Цей варіант застосо-
вується на початкових стадіях розвитку організації, коли вищий 
керівник намагається підвищити статус і роль кадрової служби в сис-
темі управління.

Рис. 9.5. Підпорядкованість кадрової служби  
вищому керівництву

4. організаційне залучення кадрової служби до вищого керівництва 
підприємства (рис. 9.6). Цей варіант можна розглядати як найбільш 
типовий для достатньо розвинених організацій із виділенням управ-
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ління персоналом як однієї з найважливіших підсистем менеджменту 
компанії.

Рис. 9.6. Включення кадрової служби  
до вищого керівництва

5. Залучення кадрової служби до підсистеми котролінгу компанії 
(рис. 9.7). Цей варіант типовий для розвинених західних компаній. 
Підрозділи, що входять до підсистеми управління “контролінг”, ви-
конують функції координації розвитку компанії, а також загальні 
функції управління.

Рис. 9.7. Включення кадрової служби до підсистеми  
контролінгу компанії

9.3.2. Варіанти структури служби управління персоналом 

У середній компанії із функціональною організаційною структу-
рою служба персоналу може мати структуру управління, яку наведено 
на рис. 9.8.

основні завдання підрозділів служби управління персоналом

Відділ кадрів:
 · проводить оформлення прийому, переміщення, звільнення пра-
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 · організує виробничу адаптацію нових працівників;
 · здійснює набір, відбір кадрів і роботу з резервом щодо висування 

на посаду;
 · організує атестацію спеціалістів, їх керівників на підставі оцінки 

їх професійних і особистих якостей;
 · здійснює аналіз соціально-демографічної структури, стану, руху, 

плинності персоналу і дисципліни праці;
 · оформляє закордонні, нагородні та пенсійні справи.

Рис. 9.8. Схема функціональної структури служби  
управління персоналом 

Відділ підготовки і перепідготовки кадрів:
 · здійснює прогнозування і планування підготовки і підвищення 

кваліфікації працівників, фахівців;
 · організує їх підготовку і підвищення кваліфікації;
 · визначає джерела комплектування додаткової потреби в кадрах;
 · забезпечує необхідну навчально-виробничу і методичну базу під-

готовки кадрів;
 · організує і здійснює стажування молодих спеціалістів;
 · організує і здійснює роботу з професійної орієнтації, відбору й 

адаптації персоналу.
Частину своєї роботи відділ підготовки і перепідготовки кадрів 

виконує разом із сектором соціологічних досліджень і плановим від-
ділом підприємства.

Відділ праці і заробітної плати:
 · на підставі законодавчих і нормативних актів розробляє регла-

ментуючі документи (положення, інструкції) з питань організації, 
нормування і оплати праці;

 · розробляє системи оплати праці;
 · розробляє норми праці, аналізує використання робочого часу різ-

ними категоріями персоналу;
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 · організує і виконує роботу з формування оплати праці, його ви-
користання, оплати праці та стимулювання персоналу.

Відділ соціального розвитку:
 · планування соціального розвитку підприємства (разом з іншими 

підрозділами організації); 
 · планування і надання персоналу соціальних послуг;
 · медичне обслуговування;
 · робота і зв’язок із профспілками.

Сектор соціологічних досліджень:
 · здійснює соціологічні дослідження і аналіз проблем стабілізації 

персоналу, дисципліни праці, соціально-психологічної та конф-
ліктної обстановки в трудовому колективі;

 · вивчає ставлення працівників до системи управління, керівництва 
організації та умов праці;

 · бере участь в оцінці ділових і особистих якостей керівників і фа-
хівців, в атестації персоналу;

 · підтримує зв’язки із службами і центрами зайнятості.

Інші варіанти організаційної структури служби персоналу:
а) якщо велика організація має функціональну структуру управ-

ління і її функціональні сфери значно відокремлені у просторовому й 
адміністративному відношеннях, можливий варіант структури служ-
би персоналу, наведений на рис. 9.9.

Рис.9.9. Схема структури управління  
служби персоналу, зорієнтована на обслуговування  

функціональних сфер організації

б) за дивізіональної організаційної структури компанії (продук-
тової, ринкової, регіональної) можливий інший варіант структури 
управління персоналом (рис. 9.10).
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Рис. 9.10. Схема структури системи управління  
персоналом за дивізіональної (продуктової) організаційної  

структури компанії

9.4. Комплектування організації персоналом

методи набору персоналу. Усі підприємства працюють у дина-
мічному бізнес-середовищі та через вплив різноманітних факторів 
(ринкових, технологічних, кваліфікаційних, соціальних, політичних) 
відчувають різну потребу в залученні персоналу (табл. 9.5).

Таблиця 9.5
методи комплектування організації персоналом

метод  
комплектування

Характеристика методу

1 2

Використання 
власного персо-
налу організації

До внутрішніх джерел заміщення вакансій належать:
 · підготовка власних працівників в організації
 · просування по службі представників кадрового резерву  

підприємства
 · пряме звернення до власних працівників щодо рекомендації 

на роботу друзів, знайомих, родичів
Інформування власного персоналу про вакансії здійснюється 
шляхом поширення бюлетенів, усних і письмових оголошень 
тощо, приблизно за тиждень до початку зовнішнього набору

Розміщення 
оголошень у 
засобах масової 
інформації

Такими засобами є комерційні спеціалізовані видання (газети, 
журнали, довідники тощо), а також Інтернет. Їх спеціалізація 
забезпечує зменшення некорисної рекламної аудиторії.
В оголошенні розміщується така інформація:

 · ключові елементи роботи
 · необхідний рівень кваліфікації
 · місцезнаходження організації
 · відповідальність, функції, повноваження, підпорядкування 

претендента
 · рівень оплати праці

Служба персоналу  
по продукту А

Служба персоналу  
по продукту Б

Служба персоналу  
по продукту В

Керівництво організації центральна служба персоналу
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Оголошення про набір персоналу можуть бути “відкритими”  
і “сліпими’. У відкритому оголошенні розміщується вся пере-
рахована вище інформація, а у “сліпому” замість поштових 
реквізитів організації наводиться номер абонентської скриньки 
у поштовому відділенні, куди кандидатам потрібно відіслати 
резюме. При цьому зменшується наплив охочих одержати 
роботу, виключаються зустрічі з невідібраними кандидатами

Звернення 
до кадрових 
агентств і служб 
зайнятості

Державні центри зайнятості допомагають у наборі працівни-
ків масових професій середньої і низької кваліфікації.
Приватні кадрові агентства працюють переважно з достатньо 
підготовленими фахівцями управлінської, професійно-техніч-
ної та торговельної сфер
Надійне кадрове агентство може бути корисним при виявлен-
ні претендентів на одержання роботи, оскільки воно здатне 
здійснити попередній відбір, співбесіди, проекзаменувати 
окремих кандидатів, за необхідності організувати їх навчання.
Переваги звернення до кадрових агентств і служб зайнятості:

 · добір кадрів спеціалістами своєї справи, що володіють необ-
хідною методикою

 · добір з великої кількості претендентів
 · можливість вирішити проблему набору без широкої реклами 

вакансії

Набір у навчаль-
них закладах

Більшість навчальних закладів мають власні служби з пра-
цевлаштування випускників і студентів. Закордонні відділи 
працевлаштування ВНЗ часто співпрацюють з компаніями, 
мають зв’язки з територіальними службами зайнятості, свої 
банки даних про випускників

Участь у ярмар-
ках фахівців  
і вакансій 

Ярмарки фахівців і вакансій періодично організовуються  
навчальними закладами і підприємствами для випускників,  
а також людей, які бажають змінити роботу

Набір випадко-
вих претендентів

Інформація про випадкових претендентів, які самостійно 
звертаються щодо одержання роботи, повинна постійно 
заноситися в картотеку чи банк даних. Це резерв, яким не 
потрібно нехтувати. Є два моменти на користь випадкових 
претендентів:

 · здебільшого вони щось знають про діяльність організації
 · у них може бути навіяне відчуття лояльності до організації

Альтернативні 
методи комплек-
тування

До альтернативних методів комплектування персоналу нале-
жать:

 · внутрішнє поєднання посад
 · понаднормова робота. Застосовується, коли підприємству 

необхідно збільшити обсяги випуску продукції. При цьому 
немає потреби в наборі додаткових працівників.
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Персонал підприємства зацікавлений в отриманні додаткових 
доходів, але при цьому виникають проблеми: підвищення ви-
робничого травматизму, відсутність працівників на робочому 
місці, зменшення загальної продуктивності праці, тимчасовий 
набір персоналу, лізинг персоналу.
Підприємство не повинно сплачувати тимчасовому персоналу 
премії і компенсації, дбати про його підготовку і просування. 
Тимчасових працівників можна набрати і звільнити у будь-
який момент 

Порівняльна оцінка основних джерел набору персоналу. Різні 
джерела набору персоналу в організацію мають переваги та недоліки 
(табл. 9.6).

Таблиця 9.6
Порівняння джерел набору персоналу

джерело Переваги недоліки

1 2 3

Власний 
персонал 
органі-
зації

 · внутрішнє поєднання посад
 · посилення лояльності до органі-

зації, покращення соціально-пси-
хологічного клімату в колективі 
(оскільки підвищуються шанси для 
службового зростання)

 · низькі витрати на залучення кадрів
 · претендентів на посаду добре зна-

ють в організації (і претендент знає 
організацію)

 · збереження рівня оплати праці, 
який склався в організації

 · швидке заміщення вакантної поса-
ди, без тривалої адаптації

 · можливість просування для моло-
дих фахівців

 · прозорість кадрової політики
 · можливість цілеспрямованого під-

вищення кваліфікації персоналу
 · зменшення рівня плинності кадрів
 · зростання продуктивності праці 

(якщо переміщення на нову посаду 
збігається з бажанням претендента)

 · обмеження можливостей 
для вибору персоналу

 · загроза панібратства при ви-
рішенні службових питань, 
якщо новий менеджер вчора 
був колегою своїх підлеглих

 · небажання відмовити в 
підвищенні співробітнику, 
який має значний стаж 
праці в організації

 · кількісне заміщення вакант-
них посад власним персона-
лом не задовольняє потребу 
організації в кадрах, все 
одно потрібно буде брати 
зовнішніх претендентів

 · необхідні перепідготовка 
чи підвищення кваліфікації 
власних працівників, які 
зайняли нові посади

 · в організацію не приходять 
нові люди зі свіжими ідеями
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Випуск-
ники 
вищих 
навчаль-
них 
закладів

 · їм можна менше платити порівня-
но з досвідченими працівниками

 · значна кількість претендентів на 
одну посаду

 · кандидати сповнені ентузіазму, 
прагнуть швидше почати працю-
вати

 · висока мобільність, готовність до 
відряджень

 · не мають досвіду і можуть 
не зовсім розуміти вимоги 
до працівника компанії

 · часто молодь довго не затри-
мується на одному робочому 
місці

 · кандидати — випускники 
ВНЗ — можуть тільки 
придивлятися до організації. 
Не лише їх обирають, вони 
вибирають також

Колишні 
праців-
ники 
фірм-кон-
курентів 
у галузі, 
де пра-
цює орга-
нізація

 · досвідчені працівники, добре  
знають проблеми галузі

 · можливо, претенденти знайомі  
зі специфікою діяльності органі-
зації

 · претенденти мають досвід практич-
ної діяльності

 · претенденти можуть привести із 
собою своїх клієнтів

 · набір на роботу таких канди-
датів пов’язаний із значними 
витратами

 · можуть бути ненадійними 
працівниками: якщо вони 
пішли від конкурентів, 
підуть і з вашої організації

 · звільнившись з організації, 
можуть забрати із собою 
клієнтів

Колиш-
ні пра-
цівникі 
з інших 
галузей 
бізнесу

 · можуть привнести свіжі ідеї
 · мають досвід праці, їх неважко 

навчити
 · у них є послужний список, який 

можна оцінити
 · будуть виявляти ентузіазм і бажан-

ня вчитися, тому що рішення зміни-
ти професію вони вже прийняли

 · наймання на роботу обій-
деться дорожче, ніж найман-
ня випускників ВНЗ

 · претенденти можуть мати 
звичний спосіб дій, їх дове-
деться “навчати знову”

Процес відбору персоналу. Кожен етап відбору персоналу в ор-
ганізацію передбачає певні дії менеджерів (табл. 9.7).

Таблиця 9.7
етапи відбору персоналу

етапи  
процесу відбору 

персоналу

зміст дій менеджерів на кожному етапі

1 2

Первинний відбір Починається з аналізу списку кандидатів з точки зору від-
повідності їх якостей вимогам організації.
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Мета первинного відбору — відсіяти кандидатів, які не ма-
ють мінімального переліку характеристик, необхідних, щоб 
обійняти вакантну посаду.
Методи первинного відбору
1. Аналіз документів претендента:

 · особистої заяви про прийняття на роботу
 · резюме
 · трудової книжки
 · рекомендаційних листів
 · копій документів про освіту
 · медичних довідок
 · бізнес-плану роботи на посаді (для керівників)
 · фотокарток

2. Тестування претендентів на посаду
Можуть бути використані тести:

 · на здатність обіймати посаду
 · з перевірки рівня інтелекту
 · з перевірки кваліфікації
 · характерологічні тести
 · графологічні тести

Співбесіда  
з працівниками 
служби персоналу

Співбесіда — це інтерв’ю за визначеними, типовими питан-
нями, відповіді на які потребують від працівників кадрової 
служби точного і фахового оцінювання.
Завдання проведення співбесід — оцінити:

 · ступінь відповідності кандидата образу ідеального праців-
ника

 · спроможність виконувати вимоги посадової інструкції
 · потенціал професійного зростання і розвитку
 · спроможність адаптуватися в організації
 · очікування кандидата щодо оплати, умов праці

Працівники служб персоналу проводять біографічні, ситуа-
ційні, критеріальні, змішані види співбесід

Збирання 
інформації про 
кандидата 

Для того, щоб краще оцінити професійні й особисті якості 
кандидата, мати більше інформації, працівники кадрових 
служб збирають дані в організаціях, у яких раніше навчався 
чи працював кандидат. Недоліком цього методу є низька 
об’єктивність даних 

Проведення спів-
бесіди  
із керівником 
підрозділу

Керівник підрозділу повинен:
 · оцінити професійні якості кандидата, його здатність вико-

нувати посадові обов’язки
 · оцінити рівень власної сумісності з кандидатом і ймовір-

ність успішної інтеграції нового працівника в підрозділі
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 · надати кандидату повну інформацію про свій підрозділ, 
вакантну посаду, функціональні обов’язки, повноваження, 
особливості праці

Відбір кандидата 
і пропонування 
йому роботи

За результатами співбесіди керівник підрозділу з участю 
фахівця з персоналу відбирає кандидата, який найбільше 
прийнятний для посади. Інколи перед зарахуванням на ро-
боту кандидат запрошується на співбесіду з представником 
вищого керівництва.
Після цього служба з персоналу готує кандидату лист-про-
позицію такого змісту:

 · опис умов праці
 · дата початку праці
 · назва посади, підпорядкованість
 · розмір оплати праці
 · режим праці, термін відпустки
 · пільги

Проходження 
випробувального 
терміну 

Випробовувальний термін дає змогу оцінити кандидата 
безпосередньо на робочому місці без зобов’язань щодо його 
постійного працевлаштування.
Тривалість випробувального терміну залежить від трудового 
законодавства і традицій організації, вона не може переви-
щувати 3 місяців (інколи 6). Також за узгодженням сторін 
тривалість випробувального терміну може бути скороченою.
Під час випробувального терміну кандидат виконує посадові 
обов’язки у повному обсязі, одержує винагороду, але може 
бути звільненим після його закінчення без будь-яких наслід-
ків для організації.
За успішного проходження випробувального терміну канди-
дат працює на постійній основі. 

Контрольні питання і завдання

 1. Розкрийте зміст, цілі та роль кадрової політики в управлінні ор-
ганізацією.

 2. Охарактеризуйте особливості основних типів кадрової політики 
організації.

 3. Розкрийте взаємозв’язок кадрової політики і стратегії розвитку 
організації.

 4. Із яких основних підсистем складається система управління пер-
соналом підприємства?



 5. Розкрийте зміст основних принципів управління персоналом.
 6. У чому полягає комплексне забезпечення системи управління 

персоналом організації?
 7. Розробіть модель української кадрової політики, порівняйте її з 

моделями кадрової політики інших країн.
 8. Розробіть характеристику кадрової політики підприємства (під-

приємство — на ваш вибір).
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	 Розділ	10.	Маркетинг-МенеджМент  
організації

10.1. Сутність і принципи управління  
 маркетингом організації

Маркетинг	— це:
 · соціальний і управлінський процес, спрямований на задоволення 

потреб як індивідів, так і груп шляхом створення, пропозиції і 
обміну товарів;

 · один із видів творчої управлінської діяльності, спрямованої на 
розширення виробництва і торгівлі шляхом виявлення потреб 
споживачів, а також розробок для задоволення цих потреб;

 · процес планування і втілення задуму, ціноутворення, просування 
й реалізації ідей, товарів і послуг за допомогою обміну, що задо
вольняє цілі окремих осіб і організацій [18; 19; 21; 63].
Управління	маркетингом	(маркетинг-менеджмент) — процес пла

нування і реалізації політики ціноутворення, просування і розподілу 
ідей, продуктів і послуг, спрямований на здійснення обмінів, що задо
вольняють як індивідів, так і організації [52].

Процес	 управління	 маркетингом	 передбачає аналіз, планування, 
реалізацію планів і контроль; охоплює товари, послуги та ідеї; ґрун
тується на понятті обміну; його основне завдання полягає в досягнен
ні почуття задоволення всіма сторонами, що беруть у ньому участь.

Фактично управління маркетингом є управління попитом. Воно 
спрямоване на рівень, часові межі та структуру попиту таким чином, 
щоб організація досягла визначених маркетингових цілей і загальних 
цілей розвитку.

Управління маркетингом здійснюється на основі дотримання пев
них принципів. 

Принципи	 управління	 маркетингом	— це основні правила, поло
ження, що визначають сутність управління маркетингом і становлять 
його основу.

основні	принципи	маркетингу:
 ·  орієнтація кінцевих результатів виробництва на реальні вимоги і 

потреби споживачів;
 ·  орієнтація не лише на поточні, а й на довгострокові результати 

маркетингової діяльності підприємства, що надає особливого зна
чення прогнозним дослідженням виробництва і ринку;
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 · цілеспрямований вплив на попит споживачів з метою його на
лежного формування;

 · комплексність, тобто здійснення різноманітних маркетингових 
дій як системи взаємозалежних заходів;

 · пропонування ринку не товарів і послуг, а засобів вирішення 
проблем споживачів;

 · гнучкість у досягненні взаємної мети шляхом адаптації до вимог 
ринку з одночасним спрямованим впливом на нього;

 · науковий підхід до вирішення проблем управління маркетингом, 
тобто систематичний аналіз, використання програмноцільового 
методу управління, маркетингових досліджень, зворотного 
зв’язку;

 · оптимальне поєднання в управлінні маркетингом централізації 
і децентралізації, підвищення ефективності маркетингової діяль
ності шляхом залучення до творчої роботи всіх працівників фірм.

10.2. концепції управління маркетингом

Концепція управління маркетингом — це підхід щодо організа
ції маркетингової діяльності підприємства (фірми). У світовій прак
тиці бізнесу застосовується п’ять концепцій управління маркетин
гом (рис. 10.1) [19; 21; 52; 63].

Рис.	10.1.	концепції управління маркетингом

Згідно з виробничо-орієнтованою	 концепцією	 управління марке
тингом (1860–1920) споживачі віддають перевагу доступним і деше
вим продуктам. Головне завдання керівництва виробничоорієнто
ваної організації — досягнення високої ефективності виробництва 
продукції та її оптимальний розподіл.

Виробничоорієнтована 
концепція

Збутова  
концепція

Традиційна  
концепція

Соціальноетична 
концепція

концепції управління маркетингом

Продуктовоорієнтована 
концепція
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за	 продуктово-орієнтованої	 концепції	 управління маркетингом 
(1920–1930) споживачі віддають перевагу високоякісним товарам із 
найкращими експлуатаційними властивостями і характеристиками, 
тому менеджери повинні зосередити всі зусилля на виробництві та 
постійному вдосконаленні високоякісної продукції.

за	збутової	концепції	управління маркетингом (30й — середина 
50х років XX ст.) споживачі ніколи добровільно не купуватимуть 
всю продукцію, що випускається організаціями. Тому організації 
повинні здійснювати агресивну політику продажу й інтенсивно про
сувати на ринок власну продукцію.

Відповідно	до	традиційної	концепції	управління маркетингом (се
редина 50х — 80ті роки) запорука досягнення цілей організації — 
визначення потреб цільових ринків і задоволення споживачів ефек
тивнішими, ніж у конкурентів, способами.

за	 соціально-етичної	 концепції	 управління маркетингом (з 80х 
років XX ст.) завданням організації є визначення потреб цільових 
ринків, задоволення споживачів способами, ефективнішими, ніж у 
конкурентів при дотриманні та забезпеченні інтересів суспільства 
загалом.

10.3. Процес управління маркетингом 

Передбачає аналіз маркетингових можливостей, розробку марке
тингових стратегій, планування маркетингових програм, управління 
маркетинговою діяльністю (рис. 10.2) [18; 21; 52; 63].

Рис.	10.2.	Процес управління маркетингом

аналіз маркетингових можливостей. Охоплює:
1. Створення	маркетингової	інформаційної	системи	(МіС) — сис

теми вивчення, збирання, аналізу, оцінки і розподілу необхідної своє
часної і достовірної інформації, що використовується для прийняття 
маркетингових рішень.

Компонентами МІС є:
 · підсистема внутрішньої звітності;
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 · підсистема маркетингового спостереження;
 · підсистема маркетингових досліджень;
 · підсистема забезпечення маркетингових рішень.

2. Вивчення	можливостей,	загроз	і	тенденцій	розвитку	маркетин-
гового	 середовища, його основних чинників: демографічного, еконо
мічного, природного, технологічного, політичного, законодавчого, 
соціального (культурного).

3. Вивчення	споживчих	і	ділових	ринків,	поведінки	споживачів. При 
аналізі споживчих і ділових ринків організації необхідно визначити:
 · хто становить ринок (покупці);
 · що купує ринок (товари);
 · навіщо ринок купує (цілі);
 · хто бере участь у процесі купівлі (організації);
 · як купує ринок (операції);
 · коли купує ринок (коли в цьому з’являється необхідність);
 · де здійснюється купівля (місце продажу);

4. Аналіз	галузі	та	конкурентів	організації. При аналізі галузі (су
купності компаній, що пропонують ринку певний продукт чи групу 
продуктів — субститутів) визначаються:
 · кількість продавців і характеристики товару (типи галузевої струк

тури: чиста монополія, олігополія, монополістична конкуренція, 
чиста конкуренція);

 · вхідні, вихідні галузеві бар’єри і перепони мобільності;
 · структура витрат;
 · ступінь вертикальної інтеграції;
 · співвідношення локалізації та глобалізації галузі.

За аналізу конкурентів:
 · визначається їх стратегія розвитку бізнесу;
 · визначаються ринкові цілі конкурентів;
 · здійснюється оцінка сильних і слабких сторін;
 · моделюється реакція конкурентів на дії організації;

5. Сегментацію	 цільового	 ринку, у процесі якої здійснюються 
такі дії:
 · розподіл ринку на чітко визначені групи покупців, кожна з яких 

може придбати певні товари/послуги;
 · оцінка привабливості кожного і вибір одної групи чи кількох 

сегментів ринку, на які буде орієнтована маркетингова діяльність 
фірми;
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 · позиціювання товару на обрані сегменти (доведення до споживачів 
інформації про основні блага, які може принести продукт).
Розроблення маркетингових стратегій. Цей етап процесу уп

равління маркетингом передбачає:
 · прийняття рішень щодо диференціювання і позиціювання рин

кової пропозиції товару; 
 · вирішення проблем, пов’язаних з ефективною організацією про

цесу розроблення нових товарів; 
 · розроблення стратегії маркетингу на різних етапах життєвого 

циклу товару (виведення на ринок, зростання, зрілість, спад);
 · розроблення маркетингових стратегій для фірм залежно від їх 

частки галузевого ринку (окремі стратегії для лідерів галузевого 
ринку, претендентів на лідерство, послідовників, “нішерів”);

 · за можливості/необхідності прийняття рішень про вихід фірми 
на зарубіжні ринки, у межах якого обираються способи виходу 
(непрямий експорт, прямий експорт, ліцензування, пряме інвес
тування, спільне підприємство).
Планування маркетингових програм. На цьому етапі процесу 

управління маркетингом необхідно прийняти рішення про обсяги 
маркетингового бюджету (загальну суму та її розподіл) і розроблення 
комплексу маркетингу (маркетингмікс).

Комплекс	 маркетингу	 (маркетинг-мікс) — набір інструментів 
маркетингу, що застосовуються фірмою для вирішення маркетин
гових завдань на цільовому ринку. Основними елементами комп
лексу маркетингу є продукт, ціна, місце (розподіл), просування 
(рис. 10.3).

Управління маркетинговою діяльністю. Цей етап передбачає 
створення підрозділів управління маркетингом (служби, відділу), 
визначення їх завдань, місця в структурі управління підприємством, 
типу організаційної структури, організацію системи маркетингового 
контролю.

10.4. розроблення плану маркетингу

Маркетинговий план розробляється для кожної стратегічної біз
несодиниці, товару або торгової марки. Зміст плану маркетингу по
казано в табл. 10.1.



255

Рис.	10.3.	елементи комплексу маркетингу

Таблиця	10.1
Маркетинговий план

назва розділу зміст розділу

1 2

1. Анотація Стислі зведені дані про основні положення плану і висновки. 
Дають змогу керівництву фірми швидко оцінити основні поло
ження плану

2. Поточна 
ситуація на 
ринку

Дані про ситуацію на ринку:
 · характеристика цільових сегментів (у ринковому і географіч

ному аспектах)
 · показники обсягів і темпів зростання ринку (у натуральному  

і вартісному вираженні)
 · характеристики потреб і аналіз тенденцій у поведінці спожи

вачів
Стан продукту на ринку: відображаються показники збуту 
продукції, ціни, валового і чистого прибутків впродовж останніх 
кількох років.
Рівень конкуренції: визначаються основні конкуренти, характе
ризуються їх обсяги виробництва, цілі, сегменти ринку, якості 
продукції та решта показників, необхідних для розуміння їх 
намірів і стратегії.

Продукт 
 · номенклатура продукту
 · якість
 · дизайн
 · характеристики
 · торгова марка
 · упаковка
 · розміри
 · обслуговування
 · гарантії
 · повернення

Місце (розподіл)
 · канали розподілу
 · охоплення ринків
 · асортимент
 · розміщення
 · управління  

запасами
 · транспорт

ціна 
 · прейскурант
 · знижки
 · надбавки
 · періодичність платежів
 · умови кредиту

Просування
 · стимулювання 

збуту
 · реклама
 · служба збуту
 · зв’язки  

з громадськістю
 · прямий маркетинг

 

Комплекс  
маркетингу

 
Цільовий ринок
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Продовження	табл.	10.1

1 2

Розподіл продукції: наводяться дані і характеристики кожного 
каналу розподілу.
Характеристика бізнессередовища: опис демографічних, еко
номічних, технологічних, політичних, юридичних, соціальних, 
культурних тенденцій, які впливають на перспективи вироб
ництва

3. Перелік 
можливостей  
і проблем

Аналіз можливостей і загроз: складаються окремі переліки 
основних можливостей бізнесу, потенційних і реальних загроз із 
зовнішнього середовища.
Аналіз сильних і слабких сторін: визначаються переліки силь
них і слабких сторін продукції (бізнесодиниці, торгової марки).
На підставі аналізу можливостей, загроз, сильних і слабких 
сторін визначаються важливі проблеми, які повинна вирішити 
організація.

4. Цілі марке
тингу

Формулюються фінансові цілі (норма повернення інвестицій, 
прибуток).
На підставі фінансових цілей розробляються маркетингові цілі, 
зокрема:

 · обсяги збуту продукції/послуг
 · частка галузевого ринку
 · товарообіг стосовно кожного виду товару, сегменту ринку, 

типу покупця
 · темпи збільшення товарообігу

5. Маркетин
гові стратегії

Якщо фірма працює на кількох цільових ринках (сегментах), 
для кожного з них розробляються:

 · стратегії охоплення цільових ринків (сегментів)
 · товарні стратегії
 · стратегії ціноутворення
 · стратегії збуту
 · стратегії просування товарів на ринку

Кожна операційна маркетингова стратегія повинна бути обґрун
тована і узгоджена із загальною стратегією розвитку фірми

6. Маркетин
гові програми 
дій

У маркетингових програмах розробляються конкретні марке
тингові заходи, що забезпечують реалізацію плану маркетингу 
і досягнення певних маркетингових цілей (наприклад, застосу
вання знижок, презентація нового магазину, участь у спеціалі
зованій виставці, проведення конкурсу дилерів, рекламної 
кампанії тощо).
Програма маркетингових заходів повинна бути конкретною  
і містити чітку інформацію про зміст, місце, час і вартість здійс
нення кожного заходу, відповідальних
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закінчення	табл.	10.1

1 2

7. Бюджет 
маркетингу

Як правило, бюджет маркетингу планується на кожний місяць 
чи квартал. Він складається із графи доходів (у ній зазнача
ються прогнозні обсяги продажу за підрозділами і середня ціна 
продукції) та графи витрат (витрати на маркетингове забезпе
чення збуту і вартість кожного маркетингового заходу). Різниця 
між обсягами реалізації та валовими витратами дає загальний 
прибуток.
Розроблений бюджет подається на розгляд керівництву, яке 
вносить корективи і затверджує його.
Затверджений бюджет стає основою для розроблення графіків і 
планів постачання, випуску продукції, здійснення маркетинго
вих заходів

8. Контроль за 
виконанням 
плану марке
тингу

Розробляються заходи з контролю виконання плану (щомісячно 
чи поквартально). Менеджери підрозділів, що не виконують 
плани, повинні пояснити причини проблем і запропонувати 
заходи щодо їх усунення

10.5. організація маркетингового контролю

Контроль	 маркетингу	 — постійна, систематична перевірка й 
оцінка стану і процесів у сфері маркетингу.

Маркетинговий контроль спрямований на своєчасне виявлення 
всіх проблем і відхилень від нормального просування до визначених 
маркетингових цілей, а також на відповідне коригування діяльності 
підприємства.

У процесі управління маркетингом застосовують кілька типів 
контролю (рис 10.4).

Рис.	10.4.	типи маркетингового контролю

контроль виконання щорічних планів. Мета — забезпечення 
досягнення організацією показників збуту, прибутку та інших, ви
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щорічних планів
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продуктивності

Контроль 
ефективності

Стратегічний 
контроль

Маркетинговий контроль
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значених у річному плані. Для цього застосовується кілька напрямів 
аналізу:
 · аналіз	 збуту	— визначення фактичних обсягів продажу і по

рівняння їх з плановими; виявлення характеру впливу різних 
чинників на досягнення запланованих показників збуту; порів
няння обсягів продажу за окремими товарними групами, терито
ріями;

 · аналіз	 частки	 ринку	— використовується для зіставлення показ
ників організації з результатами конкурентів. Якщо частка галу
зевого ринку фірми зростає, організація випереджає конкурентів, 
у протилежному разі вона відстає від конкурентів;

 · аналіз	 співвідношення	 “витрати/обсяги	 продажу”.	 Особлива 
увага при цьому приділяється показнику співвідношення марке
тингових витрат і обсягів продажу;

 · фінансовий	аналіз;
 · маркетинговий	аналіз	покупців, акціонерів, представників інших 

зацікавлених груп: працівників компанії, постачальників, банків, 
ділових партнерів. Наприклад, оціночний аналіз покупців, кіль
кість незадоволених покупців, втрачені покупці, поінформова
ність цільового ринку, уподобання цільового ринку, відносна 
якість продукції, відносна якість сервісного обслуговування.
контроль прибутковості. Спрямований на вимірювання рента

бельності різних продуктів, груп покупців, сегментів, ринків, терито
рій, каналів збуту, обсягів партій, замовлень.

Етапи здійснення контролю прибутковості:
1) визначаються витрати за кожною функцією маркетингу: рекла

мою, продажем товару, пакуванню і доставці тощо;
2) функціональні маркетингові витрати розподіляються за мар

кетинговими об’єктами (товарами, ринками, каналами збуту тощо) 
залежно від мети контролю;

3) складається звіт про прибутки і витрати за кожним об’єктом 
маркетингового контролю;

4) якщо необхідно, розробляється перелік коригувальних заходів.
контроль ефективності маркетингової діяльності (реклами, роз

поділу продукції фірми, стимулювання збуту, роботи торговельного 
персоналу).

При	 контролі	 ефективності	 діяльності	 торговельного	 персоналу	
аналізуються,	зокрема,	показники:
 · витрати на утримання у відсотках від обсягу продажу;
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 · середня кількість телефонних дзвінків із пропозиціями укласти 
угоду на одного робітника в день;

 · середній прибуток на одного працівника;
 · відсоток замовлень на 100 дзвінків;
 · кількість нових покупців за певний період;
 · кількість втрачених покупців за певний період.

При	 контролі	 ефективності	 рекламної	 діяльності	 відстежують	
такі	показники:
 · витрати на тисячу рекламних контактів із споживачами по окре

мих засобах реклами;
 · відсоток аудиторії, яка звернула увагу, переглянула чи прочитала 

рекламне повідомлення;
 · точки зору споживачів про зміст і ефективність реклами;
 · ставлення до продукту до і після реклами;
 · кількість запитів товару, зумовлених рекламним повідомленням;
 · витрати на один запит (купівлю).

При	 оцінці	 ефективності	 стимулювання	 збуту	 звертають	 увагу	
на	такі	показники:
 · відсоток продажу, здійсненого у період проведення заходів зі сти

мулювання;
 · сума витрат на представлення товару на кожну гривню від продажу;
 · відсоток погашених купонів;
 · кількість запитів (купівель), спричинених стимулюванням збуту.

Стратегічний контроль виконання маркетингових цілей. Для 
оцінки і перегляду виконання основних маркетингових цілей засто
совують два інструменти: оцінку ефективності маркетингу і марке
тинговий аудит.

Ефективність маркетингу організації чи її підрозділу характери
зується кількома складовими:
 · спрямованість	 на	 покупців	 (розуміння керівництвом важливості 

задоволення потреб споживачів; розробка пропозицій і планів 
маркетингу для різних сегментів ринку; рівень уваги керівництва 
до функціонування всієї маркетингової системи (постачальників, 
конкурентів, каналів розподілу тощо);

 · маркетингова	інтеграція	(координація всіх маркетингових функ
цій в організації);

 · адекватність	маркетингової	інформації	(контроль системи здійс
нення маркетингових досліджень; знання потенціалу збуту і при
бутковості різних сегментів, ринків, товарів);
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 · стратегічна	орієнтація	маркетингової	діяльності;
 · оперативна	ефективність	(реалізація маркетингової стратегії).

Якщо керівництво організації за результатами контролю пере
свідчується в низькій ефективності маркетингової діяльності, необ
хідно здійснити глибше дослідження із застосуванням маркетинго
вого аудиту.

Маркетинговий	 аудит	— незалежне періодичне всебічне дослід
ження організацією (чи її підрозділами) маркетингового середо
вища, цілей, стратегій і діяльності з метою виявлення проблем і 
прихованого потенціалу, а також розробки плану дій з покращення 
маркетингу.

При здійсненні маркетингового аудиту фірми вивчають:
 · маркетингове середовище (макросередовище, галузевий ринок);
 · маркетингова стратегія (цілі, завдання маркетингу, стратегії її до

сягнення);
 · організацію маркетингу (структуру управління, функціональну 

ефективність, ефективність взаємодії);
 · маркетингові системи (систему маркетингової інформації, систе

му маркетингового планування, систему розробки нових товарів, 
систему маркетингового контролю).

 · маркетингову продуктивність (аналіз прибутковості, аналіз ефек
тивності витрат);

 · маркетингові функції (товари, ціни, розподіл, просування, торго
вельний персонал).

10.6. Служба (відділ) маркетингу  
 підприємства

Служба	 (відділ)	 маркетингу	 підприємства	— важлива функціо
нальна ланка в управлінні підприємством, яка разом з іншими служ
бами і підрозділами (виробничими, фінансовими, технологічними) 
створює єдиний інтегрований процес, спрямований на задоволення 
запитів ринку і одержання на цій основі прибутку.

Пріоритетність служби маркетингу відносно решти підрозділів 
підприємства полягає у її координуючій і спрямовуючій ролі.

основні завдання служби (відділу) маркетингу. Такими завдан
нями є:
 · розробка і надання рекомендацій щодо вибору найбільш вигідних 

ринків відповідно до ресурсів і можливостей фірми;



261

 · постійний аналіз ринкової ситуації для забезпечення готовності 
керівництва фірми до можливих змін;

 · планування діяльності щодо одержання інформації про покупців 
на цільовому ринку;

 · розробка рекомендацій щодо типу й асортименту товарів (послуг), 
які потрібно виробляти (пропонувати);

 · вивчення тенденцій ринку і прогнозування обсягів продажу за
лежно від зовнішнього середовища і товарів фірми;

 · аналіз, розробка і рекомендація ринкових стратегій підприємства;
 · розробка і рекомендація до впровадження іміджу фірми, плану

вання заходів щодо його зміни, покращення, посилення;
 · здійснення і координація маркетингових дій керівників і фахівців 

інших підрозділів щодо розробки дизайну, формування товарної, 
цінової, сервісної, збутової, комунікаційної політики;

 · оцінка відповідності всіх розпоряджень і технологічних проце
сів усередині підприємства вимогам маркетингу, їх координація 
для залучення максимальної кількості покупців за допомогою 
високоякісних товарів, скоординованих комерційних заходів і 
привабливих цін;

 · вивчення і аналіз впливу технічних (споживчих) характеристик 
нових товарів, структури товарного асортименту на рішення 
покупців про придбання продукції підприємства;

 · своєчасне визначення моменту входження товару у стадію спаду, 
розробка рекомендацій про вилучення товару з виробництва;

 · організація комунікаційних маркетингових заходів фірми: рек
лами, комерційної пропаганди, спонсорства, участі у виставках, 
особистого продажу, акцій зі стимулювання збуту;

 · координація діяльності служб збуту і підрозділів, що здійснюють 
заходи комплексу стимулювання;

 · організація дослідження ринку, планування необхідних для цього 
засобів, контроль за їх використанням;

 · контроль над діяльністю фірми, яка впливає на рішення покупців 
про придбання її товарів;

 · розгляд усіх бюджетів і здійснення кадрової політики у підрозділах, 
підпорядкованих службі маркетингу.
Місце служби маркетингу в системі управління підприємства. 

Залежно від масштабів бізнесу фірми, рівня конкуренції на галузево
му ринку, поглядів власників і вищого керівництва на роль маркетин
гу служба маркетингу може пройти кілька етапів розвитку:
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1. Відділ	збуту. Будьяка фірма на початку діяльності виконує три 
функції: управління фінансами, виробництво товарів (надання по
слуг), їх продаж (рис. 10.5).

Рис.	10.5.	основні функції фірми на початку діяльності

Торговельна функція реалізується відділом збуту, який, крім орга
нізації продажу, виконує і кілька маркетингових функцій: вивчення 
ринку, реклама, сервіс тощо.

2. Відділ	збуту,	який	виконує	маркетингові	функції. Із розвитком 
бізнесу фірми виникає необхідність глибокого дослідження ринку, 
організації реклами, планування заходів з обслуговування покупців. 
У відділі збуту працюють кілька фахівців, які виконують тільки мар
кетингові функції (рис. 10.6).

Рис.	10.6.	Відділ збуту, що виконує маркетингові функції

3. Спеціальний	відділ	маркетингу. За подальшого розвитку фірми 
зростає роль таких маркетингових функцій, як дослідження ринку, 
розробка нових товарів, реклама, стимулювання збуту. Для фахо
вого їх виконання потрібен окремий спеціальний відділ маркетингу 
(рис. 10.7).

Фінансова функція Виробнича функція Торговельна функція (збут)

керівництво фірми

Бухгалтерія Виробничі підрозділи Відділ збуту

керівництво фірми

Менеджер	з	маркетингу
 · дослідження ринку
 · реклама
 · сервісне обслуговування

Менеджер		
зі	збуту

 · організація 
збуту
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Рис.	10.7.	Спеціальний відділ маркетингу

4. Сучасний	відділ	маркетингу. Якщо роль маркетингового забез
печення організації бізнесу зростатиме, у структурі управління ство
рюється сучасний відділ маркетингу, якому передається і збутова 
функція (рис 10.8).

Рис.	10.8.	Сучасний відділ маркетингу

У практиці бізнесу відома значна кількість варіантів підпорядку
вання відділу (служби) маркетингу. Недоцільним варіантом вважа
ється підпорядкування фахівців із маркетингу керівникам виробни
чих підрозділів.

типи організаційної структури служби маркетингу. При розроб
ці організаційної структури служби маркетингу підприємствам до
цільно дотримуватися таких принципів:
 · простота маркетингової структури;
 · єдність цілей маркетингу;
 · єдність керівництва;
 · ефективність системи зв’язків між підрозділами служби марке

тингу;
 · незначна кількість ланок маркетингової структури.

Бухгалтерія Виробництво Збут

Президент

Маркетинг
 · дослідження ринку
 · розробка нових товарів
 · реклама
 · стимулювання продажу
 · інші функції маркетингу

Фінанси Виробництво Маркетинг
 · повний перелік маркетингових функцій
 · збут

Президент
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До основних типів організаційної структури служби маркетингу 
належать: функціональна, товарна, ринкова (регіональна, сегментна), 
матрична (товарнорегіональна, функціональнотоварна тощо).

Функціональна організація служби маркетингу. Створюється 
в організаціях, що пропонують обмежену номенклатуру продукції 
на сконцентрований у географічному відношенні ринок. Передбачає 
групування фахівців за маркетинговими функціями (рис. 10.9).

П І Д Р О З Д І Л И

Рис.	10.9.	Функціональна структура служби маркетингу

У складі служби маркетингу створюються кілька функціональних 
відділів.

1. Відділ	дослідження	ринку, до якого входять:
 · інформаційнодослідницька група;
 · група дослідження попиту на продукцію;
 · група технічного обслуговування досліджень ринку.

2. Відділ	управління	товарним	асортиментом:
 · група з управління асортиментом продажу старої продукції;
 · група з управління асортиментом продажу нової продукції;

3. Відділ	 збуту, який містить підрозділи оперативнозбутової 
діяльності. Їх кількість і назва залежать від широти товарної номенк
латури продукції і специфіки діяльності підприємства.

4. Відділ	 формування	 попиту	 і	 стимулювання	 збуту, до складу 
якого входять:
 · група реклами;
 · група стимулювання збуту;
 · інші.

У цих групах повинні працювати фахівці з основних форм і засо
бів розміщення реклами, економіст з витрат на рекламу, фахівці з ор

Дослідження ринку

Управління товарним 
асортиментом

Сервісного обслуговування

Служба маркетингу

Збуту

Формування попиту  
і стимулювання збуту
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ганізації виставок, ярмарок, демонстрацій товарів, проведення інших 
акцій.

5. Відділ	 сервісного	 обслуговування. Створюється тільки під
приємствами, які виробляють складну техніку і обладнання. У від
ділі повинні працювати фахівці з управління мережею сервісного 
обслуговування, ремонтними майстернями, сервісними центрами 
тощо.

Перевагами	 функціональної структури служби маркетингу є її 
простота і професійне виконання кожної маркетингової функції.

Недоліки: відокремленість фахівців, які вирішують тільки влас
ні вузькі завдання; відсутність зацікавленості та відповідальності за 
кінцевий результат (збільшення продажу товару, якісне маркетинго
ве обслуговування ринку, покупців).

Товарна організація служби маркетингу. Створюється дивер
сифікованими підприємствами, які виробляють значну кількість різ
номанітних товарів, що потребують специфічних умов виробництва і 
збуту (рис. 10.10). При цьому для кожної товарної групи створюється 
підрозділ, фахівці якого виконують повний перелік маркетингових 
функцій.

В і д д і л и

Рис.	10.10.	товарна організація служби маркетингу

Товарна структура служби маркетингу має такі переваги: кожна 
товарна група одержує повне маркетингове забезпечення; зацікавле
ність і відповідальність фахівців з маркетингу за ефективність збуту 
продукції.

Недоліки	товарної організації служби маркетингу: значні витрати 
на утримання великої кількості фахівців з маркетингу, які дублюють 
функції один одного.

Ринкова (сегментна, регіональна) організація служби марке-
тингу. Застосовується підприємствами, що пропонують свою про
дукцію на різних ринках, де спостерігаються неоднакові спожива

Товар А Товар Г

Служба маркетингу

Товар Б Товар В
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цькі уподобання, а товари потребують спеціального обслуговування 
(рис. 10.11).

В і д д і л и

Рис.	10.11.	ринкова (сегментна, регіональна) організація  
служби маркетингу

Для кожного ринку (сегменту, регіону) створюється підрозділ, 
фахівці якого здійснюють повне маркетингове забезпечення потреб 
покупців (клієнтів, споживачів).

Переваги	ринкової організації служби маркетингу: вся маркетин
гова діяльність спрямована на задоволення потреб певних груп по
купців; враховується специфіка кожного ринку; можливість контро
лю за рівнем збуту товару на кожному ринку.

До недоліків	 ринкової структури служби маркетингу можна від
нести: значну кількість фахівців із маркетингу; дублювання функцій; 
збільшення витрат на маркетингове забезпечення.

Матрична структура служби маркетингу. Застосовується 
для подолання обмеженості товарної та ринкової організації служб 
маркетингу. До її варіантів належать: функціональнотоварна, то
варнорегіональна тощо. Наприклад, товарнорегіональна структура 
служби маркетингу передбачає поєднання товарного і регіонального 
підходів з використанням принципу матриці: менеджери з товарів 
відповідають за планування збуту і прибутків від продажу своїх то
варів, а регіональні менеджери — за розвиток вигідних регіонів (рин
ків) для наявних і нових товарів (рис. 10.12). Така структура служби 
маркетингу доцільна для компаній, що пропонують широку номенк
латуру продукції значній кількості регіонів (ринків).

Ринок А Ринок Г

Служба маркетингу

Ринок Б Ринок В
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Рис.	10.12.	Матрична (товарно-регіональна) структура  
служби маркетингу

контрольні питання і завдання

 1. Розкрийте сутність і принципи управління маркетинговою діяль
ністю організації.

 2. Які концепції управління маркетингом ви знаєте? Розкрийте їх 
зміст.

 3. Із яких етапів складається процес управління маркетингом?
 4. Які завдання вирішуються при здійсненні аналізу маркетингових 

можливостей підприємства?
 5. Які рішення приймаються при плануванні маркетингових про

грам?
 6. Розкрийте зміст основних елементів комплексу маркетингу.
 7. Із яких розділів складається маркетинговий план? Опишіть зміст 

кожного розділу.
 8. Охарактеризуйте зміст основних типів маркетингового конт

ролю.
 9. Які завдання виконує служба (відділ) маркетингу підприємства?
 10. Яке місце у структурі управління підприємством може посідати 

служба маркетингу?
 11. Які типи організаційної структури може мати служба марке

тингу?

Регіон В

Служба маркетингу

Регіон А Регіон Б

Товар А

Товар Б

Товар В
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	 Розділ	11.	 антикризоВий  
  МенеджМент

11.1. Передумови виникнення кризових  
 ситуацій 

У сучасній літературі ще не склалося загальновизнаного уявлен
ня про кризи в розвитку соціальноекономічної системи. Існував по
гляд, що кризи є характерною рисою капіталістичного способу вироб
ництва і їх не має бути за соціалістичного ладу. Стверджувалося, що 
при соціалізмі немає криз, а лише “труднощі зростання”. Багато років 
у колишньому СРСР саме це твердження було ідеологічним факто
ром розроблення економічної політики розвитку виробництва. Поява 
проблем на соціалістичних підприємствах замовчувалася і прихову
валася вищими органами державного управління. Держава, втруча
ючись в економіку того чи іншого підприємства, не допускала та й 
не могла допустити банкрутства. Не існувало навіть такого економіч
ного поняття, як “банкрутство”.

З наукової точки зору криза є етапом розвитку будьякої складної 
системи, її елементом. Кризу треба розглядати як переломний мо
мент у розвитку системи, що дає простір новому витку економічних 
змін.

Криза змінює тенденції життєдіяльності системи, тобто, пору
шуючи її стійкість, радикальним чином її оновлює. Тому очисна сила 
кризи потрібна системі не менше, ніж спокійне безтурботне існуван
ня. Це дві сторони однієї медалі, одне не може існувати без іншого, це 
вияв закону єдності і боротьби протилежностей.

Поняття “криза” тісно пов’язане з поняттям “ризик”, що певною 
мірою впливає на методологію розробки будьякого управлінського 
рішення. Якщо виключити з нього очікування кризи, зникне гострота 
сприйняття ризику, стануть несподіваними і від цього важчими на
слідки кризової ситуації.

Проблему кризи можна розглядати й в іншому ракурсі. Соціаль
ноекономічна система у будьякій формі (чи то суспільна формація, 
чи то суб’єкт підприємницької діяльності (СПД)) має дві тенденції 
існування: функціонування і розвиток.

Функціонування — це підтримка життєдіяльності, збереження 
функцій, що визначають її цілісність, якісну визначеність, сутнісні 
характеристики.
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Розвиток — це надбання нової якості, яка зміцнює життєдіяль
ність в умовах середовища, що змінюється.

Функціонування і розвиток тісно пов’язані між собою. Вони ві
дображають діалектичну єдність основних тенденцій соціальноеко
номічної системи. Для функціонування соціальноекономічної сис
теми обов’язково необхідна наявність предмета праці, засобів праці 
та людини, яка здійснює трудову діяльність. При цьому функціону
вання соціальноекономічної системи можливе лише за відповідності 
таких ознак:
 · засоби праці можуть змінювати її предмет;
 · людина повинна володіти засобами праці;
 · результат повинен відповідати інтересам і потребам людини.

Усе це — необхідні умови функціонування СПД в сучасному еко
номічному просторі.

Розвиток характеризує зміни у предметі, засобах праці й у людині. 
Критерієм цих змін є поява нової якості, що зміцнює стабільність і 
гармонійність функціонування соціальноекономічної системи чи 
нові умови, що спричиняють необхідні зміни. Факторами розвитку 
є підвищення продуктивності праці, зміна її характеру, виникнення 
нової технології, посилення мотивації діяльності тощо. При цьому змі
нюються й умови функціонування соціальноекономічної системи.

Зв’язок функціонування і розвитку має діалектичний характер, 
що відображає можливість і закономірність настання й подолання 
криз. Стабільне функціонування стримує розвиток і водночас є його 
життєздатним середовищем, розвиток руйнує багато процесів функ
ціонування, але створює умови для досягнення більш стійкого його 
стану.

Таким чином, виникає циклічна тенденція розвитку, що зумовлює 
періодичне настання криз.

11.2. циклічність кризових явищ

Циклічність процесів спостерігається всюди: у природі, людській 
спільноті у процесі розвитку соціальних і економічних явищ, а також 
у виробництві. Соціальні й економічні явища, розвиток виробництва 
відбуваються циклічно, шляхом чергування піднесень і спадів, але по 
висхідній кривій. Часовий лаг між спадами і піднесеннями становить 
цикл розвитку. Надзвичайно важливим є дослідження періодичності 
й тривалості економічних і виробничих циклів.
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Одним із перших творців теорії циклів і кризових явищ був укра
їнський учений М. І. ТуганБарановський. У своїй науковій праці 
“Промышленные кризисы в современной Англии, их причины и вли
яние на народную жизнь” він, проаналізувавши теоретичні дослід
ження різних учених щодо виникнення кризових явищ, виявив цик
лічність розвитку промисловості. М. І. ТуганБарановський створив 
теорію циклів. Принципово новим у його дослідженнях був аналіз 
механізму виникнення кризи. Він пов’язував виникнення криз із по
рушенням пропорційності розвитку виробництва та перетворенням 
часткового виробництва на загальне, що має відображатися в ціно
утворенні на всій або основній масі товарів ринку. 

За таких факторів криза є явищем економічної кон’юнктури. 
М. І. ТуганБарановський дослідив, як із часткового виробництва 
виникає загальне товарне надвиробництво. Він вважав, що цикли ви
робництва мають хвилеподібний вигляд і складаються з двох хвиль — 
“піднесення” і “спаду”. На думку вченого, криза має вигляд точки на 
зламі двох хвиль. Отже, М. І. ТуганБарановський на початку ХХ ст. 
одним із перших у світі розробив теорію циклічного (хвилеподібно
го) розвитку ринкового господарства.

Послідовник М. І. ТуганБарановського російський учений 
М. Д. Кондратьєв за допомогою математичного апарату відкрив нову 
економічну закономірність — “великі цикли кон’юнктури”. В основу 
досліджень Кондратьєва покладено опрацювання таких економічних 
показників, як товарні ціни, відсоток на капітал, заробітна плата, об
сяг зовнішньої торгівлі, видобування вугілля, виробництво чавуну та 
свинцю в чотирьох економічно розвинених країнах (Англія, Франція, 
Німеччина, США) з кінця ХVІІІ до 20х років ХХ ст. Таким чином 
було започатковано теорію сучасних економічних циклів. 

М. Д. Кондратьєв вважав, що існують великі (48–55 років) і малі 
(10–12 років) цикли розвитку промисловості та сільського господар
ства. Великий цикл складається з двох хвиль — піднесення і спаду 
(рис. 11.1). 

Перша хвиля характеризується пожвавленням і піднесенням про
мисловості та сільського господарства, друга — спадом їх виробни
цтва. Малі цикли економічного розвитку вписуються у великі цикли. 
Але характер малого циклу залежить від того, на яку хвилю великого 
циклу він припадає: якщо на хвилю піднесення, то ефект економіч
ного зростання посилюється, а кризові явища слабшають; якщо ж на 
хвилю спаду, то криза і депресія посилюються, а виробництво ско
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рочується. М. Д. Кондратьєв виділив 2,5 великих циклів, які тривали 
впродовж 140 років (із 80х років XVIII ст. до 20х років ХХ ст.). На 
думку М. Д. Кондратьєва, довгі хвилі піднесення були пов’язані з до
корінними якісними змінами в розвитку продуктивних сил і вироб
ничих відносин, а саме:
 · переходом від стадії капіталістичної кооперації і мануфактури до 

стадії великого машинного виробництва в результаті промислової 
революції і створення адекватної матеріальнотехнічної бази 
машинного виробництва;

 · переходом від панування приватної індивідуальної власності на 
капітал до панування акціонерного капіталу в середині XIX ст.;

 · переходом від капіталізму вільної конкуренції до корпоративного 
капіталізму ХХ ст. внаслідок науковотехнічної революції, кон
центрації і централізації капіталу і виробництва;

 · формуванням корпоративнодержавного капіталізму у період між 
двома світовими війнами на основі укрупнення й інтернаціоналіза
ції капіталу і виробництва. На думку професора В. Осокіної, 
початком великої хвилі піднесення можна вважати якісні зміни, 
спричинені розвитком кібернетики, електроніки і впровадженням 
державного стратегічного планування економіки.
Отже, за М. І. ТуганБарановським і М. Д. Кондратьєвим, хроно

метричну послідовність циклів можна представити таким чином:
1-й	цикл:

хвиля піднесення — з 1787–1791 до 1810–1817 рр.;
хвиля спаду — з 1810–1817 до 1844–1851 рр.

Рис.	11.1.	цикли розвитку промисловості  
і сільського господарства

загальна тенденція розвитку

1787 1810 1844 1870 1890 1914 1945 1970 1997 Часовий 
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2-й	цикл:
хвиля піднесення — з 1844–1851 до 1870–1875 рр.;
хвиля спаду — з 1870–1875 до 1890–1896 рр.

3-й	цикл:
хвиля піднесення — з 1890–1896 до 1914–1920 рр.;
хвиля спаду — з 1914–1920 до 1945–1950 рр.

4-й	цикл:
хвиля піднесення — з 1945–1950 до 1970–1975 рр.;
хвиля спаду — з 1970–1975 до 1997–1998 рр.

5-й	цикл:
хвиля піднесення — з 1999–2000 до 2023–2027 рр.

На підставі теорій М. І. ТуганБарановського і М. Д. Кондратьєва 
можна з високим ступенем вірогідності передбачати періодичність 
спадів і піднесень виробництва. Цінність цієї теорії полягає в тому, 
що вона є методологією прогнозування циклічності і характеру роз
витку економіки.

Вагомий внесок у розвиток теорії циклів у 30–40х роках ХХ ст. 
зробив англійський економіст Дж. Кейнс. На його думку, вирішаль
ну роль у формуванні і періодичності циклів має гранична ефектив
ність капіталу, тобто межа найбільших витрат і найменших прибут
ків його функціонування. Крім того, Дж. Кейнс вважав, що причиною 
циклічності є психологічний закон споживання, відповідно до якого 
люди зі зростанням доходів збільшують споживання, але в ще біль
шій пропорції зростає та частка прибутку, яку вони зберігають.

У формуванні економічного циклу беруть участь, за Дж. Кейнсом, 
такі чинники: сукупне споживання, гранична ефективність капіталу, 
психологічний закон споживання, пов’язаний із заощадженнями і 
накопиченнями. Учений вважав, що тривалість економічного циклу 
залежить від тривалості служби таких елементів основних засобів, як 
устаткування, машини, а також прибуток, термін витрат надлишкових 
запасів товарів і послуг, зроблених понад попит. На його думку, тер
мін реалізації цих запасів становить 3–5 років. На підставі своєї тео
рії Дж. Кейнс розробив практичні рекомендації із застосування еко
номічних методів обмеження наслідків спадів виробництва шляхом 
державного регулювання економіки за допомогою ставок відсотків, 
інвестицій, кредитів, податків, цін й інших економічних важелів.

Теорії економічних циклів М. І. ТуганБарановського, М. Д. Конд
ратьєва і Дж. Кейнса розкривають основні закономірності, періо



273

дичність і структуру циклів. Урахування їх у повсякденній практиці 
менеджменту дає змогу розробити підходи до управління в умовах 
кризових ситуацій.

Кризи не обов’язково є руйнівними, вони можуть відбуватися 
з певним ступенем гостроти, але їх настання спричинене не тільки 
суб’єктивними, а й об’єктивними причинами, самою природою со
ціальноекономічної системи.

Кризи не тільки відображають протиріччя функціонування і роз
витку, але можуть виникати й у самих процесах функціонування. Це, 
наприклад, протиріччя між рівнем техніки і кваліфікацією персона
лу, між технологіями й умовами їх використання (приміщення, клі
матичне середовище, технологічна культура тощо).

Причини криз можуть бути різними. Вони поділяються на об’єк
тивні (пов’язані із циклічними потребами модернізації та реструкту
ризації підприємств, а також з несприятливими впливами зовнішньо
го середовища організацій) і суб’єктивні (рис. 11.2), що відображають 
помилки і волюнтаризм в управлінні. Причини криз можуть бути 
також природного характеру, пов’язані з несприятливими кліматич
ними явищами, землетрусами, повенями тощо. Кризи також можуть 
мати техногенний відбиток, пов’язаний із діяльністю людини.

Рис.	11.2.	Причини виникнення криз

Причини кризи бувають зовнішні та внутрішні. Перші пов’язані з 
тенденціями і стратегією макроекономічного розвитку чи розвитком 
світової економіки, конкуренцією, політичною ситуацією в країні. 
Другі — з ризикованою стратегією маркетингу, внутрішніми конф
ліктами, недоліками в організації виробництва, недосконалістю уп
равління, інноваційною й інвестиційною політикою.

Суб’єктивні

Причини криз

Об’єктивні Природні

ВнутрішніЗовнішні Техногенні
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Якщо кризу розуміти саме таким чином, то можна констатувати, 
що небезпека кризи існує завжди і її необхідно передбачати та про
гнозувати.

Практика свідчить, що кризи неоднакові не тільки за своїми при
чинами і наслідками, а й за суттю. Необхідність у розгалуженій кла
сифікації криз пов’язана з диференціацією засобів управління ними. 
Якщо є типологія і розуміння характеру кризи, з’являються можли
вості послаблення її гостроти, скорочення часу і забезпечення без
болісності перебігу.

Існують загальні та локальні кризи. Загальні кризи охоплюють со
ціальноекономічну систему, локальні — тільки її частину. Це поділ 
криз за масштабами прояву. Звичайно, він має умовний характер. 
При аналізі конкретних кризових ситуацій необхідно враховувати 
межі соціальноекономічної системи, її структуру і середовище функ
ціонування.

За проблематикою можна виділити макро і мікрокризи. Макро
кризі властиві досить великі обсяги і масштаби. Мікрокриза охоплює 
тільки окрему проблему чи групу проблем СПД.

Особливістю кризи є те, що вона, будучи навіть локальною чи мік
рокризою, як ланцюгова реакція, може поширюватися на всю систе
му чи всю проблематику розвитку, тому що в системі існує органічна 
взаємодія всіх елементів, і проблеми не розглядаються окремо. Але 
це виникає тоді, коли немає управління кризовими ситуаціями, не 
розроблено заходів локалізації кризи і послаблення її гостроти.

За структурою відносин у соціальноекономічній системі та 
проблематикою її розвитку можна виділити окремі групи еконо
мічних, соціальних, організаційних, психологічних, технологічних 
криз.

Економічні	кризи	ображають гострі протиріччя в економіці країни 
чи економічному становищі окремого СПД. Це кризи виробництва 
і реалізації товару, взаємин економічних агентів, кризи неплатежів, 
втрати конкурентних переваг, банкрутства тощо.

У групі економічних криз окремо можна виділити фінансові кри
зи. Вони характеризують протиріччя у стані фінансової системи чи 
фінансових можливостей СПД. 

Соціальні	кризи	виникають при загостренні протиріч чи зіткнен
ні інтересів різних соціальних груп або працівників і роботодавців, 
профспілок і підприємців працівників різних професій, персоналу і 
менеджерів тощо. Часто соціальні кризи є ніби продовженням і до
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повненням криз економічних, хоча можуть виникати і самі по собі, 
наприклад з приводу стилю управління, невдоволення умовами пра
ці, ставлення до екологічних проблем.

Особливе місце в групі соціальних криз посідає політична	криза. 
Це криза в політичному устрої суспільства, криза влади, криза реа
лізації інтересів різних соціальних груп, класів в управлінні суспіль
ством. Політичні кризи, як правило, стосуються всіх сторін розвитку 
суспільства і переходять у кризи економічні.

організаційні	кризи	виявляються як кризи розподілу повноважень 
та інтеграції діяльності, розподілу функцій, регламентації діяльності 
окремих підрозділів, як відділення адміністративних одиниць, регіо
нів, філій чи дочірніх фірм.

В організаційному устрої будьякої соціальноекономічної систе
ми можуть загострюватися організаційні відносини. Це виявляється 
в ділових конфліктах, у виникненні плутанини, безвідповідальності, 
втрати контролю тощо, що буває за надмірного чи швидкого зрос
тання соціальноекономічної системи, зміни умов її функціонуван
ня і розвитку, помилках при реструктуризації СПД. Організаційна 
криза виявляється часто як параліч організаційної діяльності. Од
нією з його форм є її непомірна бюрократизація.

Психологічні	 кризи	 також нерідкі в сучасних умовах соціально
економічного розвитку. Це кризи психологічного стану людини. 
Вони виявляються у вигляді стресу, що набуває масового характе
ру, у виникненні почуття невпевненості, паніки, страху за майбутнє, 
незадоволеності роботою, правовою захищеністю і соціальним ста
ном. Це кризи в соціальнопсихологічному кліматі суспільства, ко
лективу чи окремої групи.

Технологічна	криза	виникає як криза нових технологічних ідей в 
умовах явно вираженої потреби в нових технологіях. Це може бути 
криза технологічної несумісності виробів чи криза відторгнення но
вих технологічних рішень. У більш узагальненому плані такі кризи 
можуть виглядати як кризи науковотехнічного прогресу — загост
рення протиріч між його тенденціями, можливостями, наслідками. 
Наприклад, на сучасному етапі явну кризу переживає ідея мирного 
використання атомної енергії у зв’язку з невирішеністю проблеми 
зберігання ядерних відходів, будівництва атомних електростанцій і 
кораблів.

За причинами виникнення кризові явища розподіляються на при
родні, суспільні та екологічні. Перші спричинені природними умова
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ми життя і діяльності людини. До них належать землетруси, урагани, 
пожежі, кліматичні зміни, повені. Усе це не може не позначитися на 
економіці, психології людини, соціальних і політичних процесах.

Причиною кризи можуть бути і суспільні відносини у всіх видах 
їх прояву.

У сучасних умовах велике значення має розуміння і розпізнаван
ня криз відносин людини з природою — екологічних. Це кризи, що 
виникають за зміни природних умов, спричинених діяльністю лю
дини, — виснаженні ресурсів, забрудненні навколишнього середови
ща, виникненні небезпечних технологій, ігноруванні вимог законів 
природної рівноваги.

Кризи також можуть бути передбачуваними (закономірними) і 
несподіваними (випадковими). Передбачувані	кризи	настають як етап 
розвитку, вони можуть прогнозуватися і зумовлені об’єктивними при
чинами нагромадження факторів; з виникненням кризи можуть бути 
пов’язані потреби реструктуризації виробництва, зміна інтересів під 
впливом науковотехнічного прогресу.

Несподівані	 кризи	 часто бувають результатом грубих помилок в 
управлінні або якихнебудь природних явищ, або економічної залеж
ності, що зумовлює виникнення і поширення локальних криз.

Різновидом передбачуваних криз є циклічна криза (звичайно, у 
тому разі, якщо відомі і вивчені природа кризи та її характер). Криза 
може виникати періодично і мати певні фази перебігу.

Існують також кризи явні та латентні (приховані). Перші відбу
ваються помітно і легко виявляються. Другі є прихованими, відбува
ються відносно непомітно і тому найбільш небезпечні.

Кризи бувають глибокими і неглибокими. Глибокі, гострі кризи 
часто призводять до руйнування різних структур управління. Вони 
відбуваються складно і нерівномірно, часто акумулюючи у собі безліч 
протиріч, зав’язують їх у заплутаний клубок. Неглибокі, м’які кризи 
відбуваються більш послідовно і безболісно, їх можна передбачати, 
ними легше управляти.

Усі можливі кризи поділяються на затяжні й короткочасні. Фак
тор часу в кризових ситуаціях відіграє важливу роль. Затяжні кризи, 
як правило, відбуваються болісно і складно. Вони часто є наслідком 
невміння управляти кризовими ситуаціями, нерозуміння суті й ха
рактеру кризи, причин її виникнення і можливих наслідків.

Вся практика розвитку суспільства й економіки в усі періоди іс
торії свідчить про те, що, незважаючи на “людську природу” криз, їх 
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уникати неможливо. Тому дуже важливим і актуальним є своєчасне 
виявлення симптомів і розпізнавання криз, що починаються.

Класифікаційні ознаки реальної кризи можуть розглядатися як 
параметри, що “підказують” чи визначають оцінку кризової ситуації, 
розроблення і вибір управлінських рішень. Небезпека кризи існує 
завжди. Тому дуже важливо знати ознаки настання кризових ситуа
цій і оцінювати можливості їх розв’язання.

Подолання криз — керований процес. Про це свідчать багато криз, 
що відбувалися в історії розвитку людства, виробництва й економіки. 
Успіх антикризового управління залежить від своєчасного розпізна
вання кризи, симптомів її виникнення та розвитку. Ознаки кризи 
диференціюються насамперед за їх типологічною належністю. Таки
ми ознаками можуть бути масштаби, проблематика, гострота, галузь, 
причини, можливі наслідки і фаза прояву кризи (рис. 11.3).

Рис.	11.3.	ключові характеристики прояву кризи

У розпізнаванні кризи велике значення має оцінювання взаємо
зв’язку проблем. Існування і характер такого взаємозв’язку може 
свідчити про небезпеку кризи та її характер. В управлінні соціально
економічною системою повинен функціонувати моніторинг антикри
зового розвитку. Це контроль за процесами розвитку і відстежування 
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їх тенденцій за критеріями антикризового управління подібно до того, 
як існує прогнозування погоди, землетрусів, сонячної активності. 

Для такого прогнозування необхідні чіткий набір певних ознак 
і показників кризового розвитку, методологія їх використання при 
аналізі. Прогнозування криз можливе тільки на основі спеціального 
аналізу ситуацій і тенденцій. Взагалі при розпізнаванні криз вико
ристовується багато показників оцінювання стану соціальноеконо
мічної системи.

Розпізнавання базується як на усталених в управлінні показни
ках, так і на спеціалізованих. Наприклад, зменшення продуктивності 
праці чи ефективності виробництва може бути випадковим і епізо
дичним, а може свідчити про тенденцію кризового розвитку.

Система показників, що існувала довгий час в умовах адмініст
ративнокомандної економіки, не була орієнтована на розпізнаван
ня криз. Вона працювала на управління ситуаціями послідовного і 
“неухильного” розвитку соціалістичної економіки. Тому необхідне 
використання нових, синтетичних показників для того, щоб більш 
точно і вчасно визначати ймовірність і момент настання кризових си
туацій.

Велике значення має не тільки система показників, що відобража
ють основні ознаки кризи, а й методологія їх конструювання і прак
тичного використання. У сучасному механізмі управління це є його 
найбільш слабкою ланкою. Мова йде, у кінцевому підсумку, про ме
тодологію розпізнавання кризи у всіх аспектах цього процесу: мета, 
показники, їх використання під час аналізу ситуацій, практична цін
ність передбачення кризових явищ.

Методологія розпізнавання кризи тісно пов’язана з організацією 
цієї роботи, що передбачає наявність фахівців, функцій їх діяльності, 
їх рекомендації, взаємодію в системі управління. Коли ми говоримо 
про таких фахівців, як менеджери чи фахівціаналітики, передба
чається не тільки підготовка і наявність антикризових менеджерів 
чи арбітражних керівників. Не варто забувати про спеціалізованих 
на цій діяльності економістів, аналітиків, які здатні співпрацювати 
з інженерами й технологами, і добре знають особливості виробничої 
діяльності.

Розпізнавання кризових ситуацій і передбачення криз у наш час 
з огляду на складність управління і дедалі більші масштаби вироб
ничої діяльності повинно бути поставлене на професійну основу. 
Подолання криз залежить від методів аналізу кризових ситуацій і на
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явності фахівців у галузі антикризового управління. Професіоналізм 
управління не обмежується навичками повсякденного успішного уп
равління. Він повинен виявлятися й в умовах підвищеного ризику, 
екстремальних ситуацій, кризи.

11.3. класифікація кризових явищ  
 і ситуацій

Криза підприємства є переломним моментом у послідовності про
цесів і дій. Типовим для кризової ситуації є два варіанти виходу з 
неї: успішне подолання кризи або ліквідація підприємства як екстре
мальна форма.

Кризова ситуація характеризується такими параметрами: наяв
ність загрози першочерговим цілям і цінностям; ефект раптовості для 
керівників, відповідальних за подолання кризи; гострий дефіцит часу 
для реагування на загрозу.

Криза — це ситуативна характеристика функціонування будь
якого суб’єкта і є наслідком невизначеності у його зовнішньому і 
внутрішньому середовищах. У найбільш загальному вигляді кри
зові ситуації, основними джерелами яких є зовнішні та внутрішні 
чинники, класифікують за такими основними причинами виник
нення:
 · непередбачені події, що настали раптово, у зовнішньому середо

вищі (зміни політичної ситуації в державі, податкового законо
давства, цін, коливання валютного курсу тощо);

 · зміна відносин суб’єкта управління з контрагентами;
 · зміни всередині суб’єкта управління (втрата постачальника, звіль

нення провідних фахівців тощо);
 · зміни, що відбуваються внаслідок науковотехнічного прогресу, 

результатом чого є формування нових підходів, поглядів і орієн
тирів.
Ступінь передбачуваності кризових явищ і ситуацій залежить від 

зовнішніх факторів, на які суб’єкт управління не може впливати вза
галі або вплив може бути слабким, і внутрішніх, що підлягають впли
ву з боку суб’єкта управління — скажімо, організації роботи самого 
суб’єкта. Спроможність будьякого підприємства пристосовуватися 
до зміни як зовнішніх, так і внутрішніх чинників — гарантія не тільки 
його виживання, а й процвітання. Кризові явища і ситуації класифі
кують за ознаками, що наведені в табл. 11.1.
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Таблиця	11.1
класифікація кризових явищ і ситуацій 

класифікаційна ознака Вид кризових явищ і ситуацій

Належність до країни функціону
вання суб’єкта управління

Зовнішні (за межами країни)
Внутрішні (у межах країни)

Рівень виникнення Суб’єкт управління (мікрорівневі)
Галузеві (групові)
Міжгалузеві
Регіональні
Державні
Світові (глобальні)

Причини виникнення За невизначеністю щодо майбутнього
За браком інформації
Суб’єктивні

Ступінь системності Системні
Несистемні (унікальні)

Можливість прогнозування Такі, що прогнозуються
Такі, що частково прогнозуються

Ступінь реалізації Реалізовані
Частково реалізовані
Нереалізовані

Час прийняття рішення з анти
кризового управління

Зі заздалегідь розробленою стратегією управ
ління
З ухваленням поточних рішень у процесі 
кризи 

Вплив на діяльність суб’єкта 
управління

Такі, що руйнують суб’єкт управління
Такі, що частково руйнують суб’єкт управ
ління
Такі, що не впливають на суб’єкт управління

Вплив кризового явища на функціонування суб’єкта управління 
може призвести до таких наслідків:
 · руйнування суб’єкта управління як системи;
 · часткове руйнування системи управління суб’єкта;
 · відсутність суттєвого впливу на суб’єкт управління.

Наведена класифікація кризових явищ і ситуацій характеризуєть
ся широким діапазоном криз і причин, їх виникнення, що вказує на 
необхідність уміння менеджерів будьякої організації визначати при
чини виникнення криз і з’ясовувати їх видові особливості.

У літературі з управління використовується така класифікація 
криз з огляду на різні критерії:
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1) стратегічний розвиток підприємства. Це криза зростання, стаг
нації або спаду;

2) стадії життєвого циклу підприємства. При цьому можливий 
поділ на кризу створення, зростання і старіння;

3) агрегування стану. Розрізняють приховану (латентну) і гостру 
кризи;

4) загроза цілям підприємства. Обов’язковими передумовами 
нормального стану підприємства є: а) підтримка платоспроможності, 
б) стабільний фінансовий стан (перевищення пасивів над активами). 
З урахуванням системних цілей можливе визначення видів криз як 
кризи стратегії, результатів (досягнень) і ліквідності.

Розглянемо докладніше класифікацію загроз цілям підприємства 
у зв’язку з кризою.

Стратегічною	кризою	(криза стратегії) вважається ситуація, коли 
потенціал розвитку підприємства (інноваційний потенціал), що міг 
би бути використаний протягом тривалого часу, істотно вичерпаний 
і немає можливості створити новий. Причинами стратегічної кри
зи можуть бути, наприклад, втрата технологічного розвитку, відста
вання від прогресивних технологій, неадекватна реакція на вимоги 
ринку, що постійно змінюється, хибна маркетингова стратегія. 

Результативна	 криза	 (криза результатів), або оперативна кри
за, — це стан, за якого підприємство має збитки і внаслідок постій
ного зменшення власного капіталу наближається дефіцит балансу 
(перевищення пасивів над активами). Основними причинами, що 
зумовлюють кризу результатів, можуть бути:

а) втрата інноваційного потенціалу внаслідок зменшення потен
ціалу розвитку підприємства;

б) недостатня ефективність оперативних заходів або менеджмен
ту, які не в змозі достатньо використовувати потенціал розвитку під
приємства для підвищення прибутків. 

Внаслідок кризи	 ліквідності	 підприємству загрожує втрата пла
тоспроможності (небезпека дефіциту балансу) через збільшення 
збитків.

11.4. теоретичні підходи до подолання  
 кризових явищ

Структурні зрушення в економіці, нестабільність зовнішнього се
редовища, розриви налагоджених виробничих зв’язків, зміна форм 
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власності та реструктуризація підприємств потребують перегляду 
вироблених стереотипів управлінського мислення і переходу до но
вих форм і методів управління. Це пов’язане також із процесом дифе
ренціації та інтеграції структур, зміни методів й інших елементів сис
тем управління виробництвом, що тривають досі і спостерігаються в 
наш час у світовому співтоваристві.

Головною проблемою управління всередині організації стає адек
ватність стимулів і форм взаємодії, параметрів об’єкта та суб’єкта 
управління умовам і методам розв’язання завдань виробництва, його 
ефективності.

Варто враховувати, що характеристики зовнішнього і внутріш
нього середовищ підприємства в умовах сучасного виробництва і со
ціального розвитку працівників усіх категорій надзвичайно рухливі. 
При цьому виробничі системи мають особливості, знаючи які можна 
ефективно управляти ними:
 · мінливість окремих параметрів системи і стохастичність (імовір

ність) її поведінки;
 · унікальність і непередбачуваність поведінки системи в конкретних 

умовах (завдяки наявності в ній активного елемента — людини) 
і водночас наявність у неї граничних можливостей, зумовлених 
наявними ресурсами;

 · здатність системи змінювати свою структуру;
 · здатність протистояти тенденціям, що руйнують систему;
 · здатність адаптуватися до умов, що змінюються;
 · здатність і прагнення до цілеутворення, тобто формування цілей 

усередині системи.
Виникнення певної виробничої системи зумовлено наявністю та 

розвитком ринку попиту на продукцію, здатну задовольнити вимоги 
покупців. Іншими словами, виробнича система повинна бути присто
сована до тривалого існування й задоволення купівельного попиту, 
що змінюється.

Отже, неминуче виникають виробничоекономічні проблеми оп
тимізації нових зв’язків (зовнішніх і внутрішніх), проблеми їх взає
мозв’язку в організаційному, економічному і науковотехнічному ас
пектах.

Відомо, що керівник виконує роботу, системна складність якої ви
сока, здійснює координацію діяльності функціональних підрозділів 
для вирішення організаційноекономічних і виробничотехнічних 
проблем, що виникають під час взаємодії з іншими організаціями. 
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І чим вищий рівень керівника, чим більше підрозділів і організацій 
йому підпорядкована, тим більше різних проблемних ситуацій він 
повинен розв’язати.

Аналіз і синтез кризових ситуацій, що виникають, інтеграція діяль
ності функціонально чи предметно спеціалізованих ланок становлять 
сутність антикризового управління.

Реалізація функції керівництва — складна наукова і практична 
проблема. Насамперед тому, що необхідно мати уявлення щодо про
блемних ситуацій, розробити алгоритм вирішення проблем, сформу
вати відповідну нормативну базу. Необхідно визначити і критерії ви
бору певної стратегії вирішення проблеми, а це пов’язане з наявністю 
ресурсів і можливостей маневрування ними.

Менеджеру необхідно вміти передбачати причини і джерела ви
никнення кризових ситуацій, мати заздалегідь спроектований ме
ханізм їх моделювання і розв’язання для того, щоб, виходячи з наяв
них ресурсів і критеріїв переваги, вибирати прийнятні варіанти.

Закордонні фахівці вважають, що характерною рисою ділового 
життя стало загальне наростання нестабільності як основної при
чини виникнення і розвитку кризових ситуацій. Вони характеризу
ються:
 · наявністю загроз високопріоритетним цілям і цінностям;
 · ефектом раптовості для осіб, відповідальних за подолання кризи;
 · гострим дефіцитом часу для реагування на загрозу.

Ситуативне управління є практично в будьякій організації, коли 
надзвичайні (форсмажорні) обставини — зовнішні чи внутрішні — 
змушують керівництво ухвалювати негайні рішення. 

Управління в кризовій ситуації можна визначити як процес ро
боти під тиском обставин, що дає змогу керівникам аналізувати, пла
нувати, організовувати, скеровувати і контролювати низку взаємо
залежних операцій при ухваленні потрібних і раціональних рішень з 
невідкладних проблем, що виникли перед СПД.

Антикризове управління — це управління, що має на меті перед
бачення небезпеки кризи, аналіз її симптомів, заходів для зменшення 
негативних наслідків кризи і використання її факторів для дальшого 
розвитку.

Можливість антикризового управління визначається насамперед 
людським фактором. Усвідомлена діяльність людини дає змогу шу
кати і знаходити шляхи виходу з кризових ситуацій, концентрувати 
зусилля на вирішенні найбільш складних проблем, використовувати 
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накопичений досвід подолання криз, пристосовуватися до ситуацій, 
що виникли.

Основною метою антикризового управління є забезпечення пози
тивних результатів, що досягаються шляхом використання оточення 
на основі добре поставленого управління людьми і ресурсами.

Реалізація поставленої мети полягає в досягненні належного ба
лансу між вимогами, які виникли ситуативно, і особистими якостями 
керівника з урахуванням його компетентності, досвіду і готовності 
колективу до подолання кризових явищ.

Слід зазначити, що будьяке управління певною мірою повинно 
бути антикризовим і тим більше ставати антикризовим відповідно до 
розвитку кризового стану. Ігнорування цього положення має значні 
негативні наслідки.

Сутність антикризового управління полягає в таких положеннях:
 · кризи можна передбачати, очікувати і спричиняти;
 · кризи певною мірою можна прискорювати, випереджати, відсу

вати;
 · до криз можна і необхідно готуватися;
 · наслідки кризи можна пом’якшувати;
 · управління в умовах кризи потребує особливих підходів, спеціаль

них знань, досвіду і мистецтва;
 · кризові процеси можуть бути до певної межі керованими;
 · управління процесами виходу з кризи здатне прискорювати ці 

процеси і мінімізувати їх негативні наслідки.
Для досягнення успіху в умовах кризи керівник повинен уміти 

передбачати можливість, імовірність появи певних ситуацій, бути го
товим до них і діяти адекватно обставинам.

Кризи бувають різними, й управління ними має бути різним. Це 
виявляється в системі та процесах управління (алгоритмах розроб
лення управлінських рішень) і особливо в механізмі управління.

Система антикризового управління повинна мати особливі влас
тивості. Головними з них є:
 · гнучкість і адаптивність, що найчастіше властиві матричним сис

темам управління;
 · схильність до посилення неформального управління, мотивація 

ентузіазму, терпіння, впевненості;
 · диверсифікованість управління, пошук найбільш прийнятних 

типологічних ознак ефективного управління в складних ситуа
ціях;
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 · забезпечення своєчасного ситуаційного реагування на проблеми, 
що виникли;

 · посилення інтеграційних процесів, що дають змогу концентрувати 
зусилля та ефективніше використовувати потенціал.
Антикризове управління має особливості в процесах і техноло

гіях. Головними з них є:
 · мобільність і динамічність у використанні ресурсів, здійсненні 

змін, реалізації інноваційних програм;
 · здійснення програмноцільових підходів у технологіях розроб

лення і реалізації управлінських рішень;
 · підвищена чутливість до фактору часу у процесах управління, 

здійснення своєчасних дій із динаміки ситуацій;
 · посилення уваги до попередніх і наступних оцінок управлінських 

рішень і вибору альтернатив поведінки і діяльності;
 · використання антикризового критерію якості управлінських рі

шень при їх розробленні та реалізації.
Механізм управління, що характеризує засоби впливу, також має 

свої особливості. Не завжди звичайні засоби впливу дають необхід
ний ефект у передкризовій чи кризовій ситуації.

У механізмі антикризового управління пріоритети повинні відда
ватися:
 · мотивуванню, орієнтованому на антикризові заходи;
 · економії ресурсів;
 · запобіганню помилкам;
 · обережності;
 · установкам на оптимізм і впевненість, соціальнопсихологічну 

стабільність діяльності;
 · ініціативності у вирішенні проблем і пошуку найкращих варіантів 

розвитку;
 · корпоративності, взаємоприйнятності, пошуку і підтримці інно

вацій;
 · глибокому аналізу ситуацій;
 · професіоналізму тощо.

Усе це повинно позначитися на стилі управління, який треба ро
зуміти не тільки як характеристику діяльності менеджера, а й як уза
гальнену характеристику всього управління. Стиль антикризового 
управління повинен характеризуватися: системністю, професійніс
тю, цілеспрямованістю, дослідницьким та новаторським підходами, 
самоорганізацією, відповідальністю. 
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Деякі з наведених характеристик антикризового управління по
требують докладнішого розгляду.

1. Функції антикризового управління — це види діяльності, що 
відтворюють предмет управління і визначають його результат. Вони 
мають відповідати на запитання: що треба робити, щоб управляти 
успішно напередодні, під час і після кризи. Можна виділити шість 
етапів: передкризове управління; управління в умовах кризи; управ
ління процесами виходу з кризи; стабілізація (забезпечення керо
ваності); мінімізація втрат і упущених можливостей; своєчасне ухва
лення рішень. Кожен із цих етапів управління має свої особливості, 
але разом вони характеризують антикризове управління.

2. У розвитку будьякого управління дві його протилежності — ін
теграція і диференціація — перебувають у діалектичному зв’язку. 
Посилення інтеграції завжди призводить до ослаблення диферен
ціації, і навпаки. Зв’язок інтеграції і диференціації характеризує 
формування нових організаційних форм управління. У цій взаємодії 
є точки кризи, що відображають небезпеку розпаду, руйнування ор
ганізаційних засад. Вихід із кризи — зміна співвідношення інтеграції 
і диференціації управління на нових організаційних засадах.

3. Не існує управління без обмежень, які можуть бути внутрішніми 
і зовнішніми. Ці обмеження перебувають у певному, але мінливому 
співвідношенні. Залежно від того, як формуються ці співвідношен
ня, змінюється й імовірність кризових явищ. Але обмеження можна 
регулювати, і в цьому також є суть антикризового управління. Внут
рішні обмеження знімаються за допомогою добору персоналу, його 
ротації, навчання, удосконалення системи мотивації тощо. Інфор
маційне забезпечення управління також сприяє усуненню внутріш
ніх обмежень ефективного управління. Зовнішні обмеження регулю
ються розвитком маркетингу, системи паблік рилейшнз.

4. Однією з важливих характеристик антикризового управління є 
поєднання формального і неформального управління. У різноманіт
них видах такого поєднання існує зона раціональної організації анти
кризового управління. Вона може звужуватися чи розширюватися, її 
звуження відображає зростання небезпеки кризи чи небезпеки най
більш гострого її вияву.

5. Для антикризового управління особливе значення мають перс
пективність, можливість обрати й упровадити раціональну стратегію 
розвитку.
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Існують різні стратегії антикризового управління. Найбільш важ
ливими є такі прийоми:
 · запобігання кризі, підготовка до її появи (превентивні заходи);
 · вичікування зрілості кризи на базі надійного прогнозування для 

успішного вирішення проблем її подолання;
 · протидія кризовим явищам, уповільнення її процесів (активне 

реагування);
 · стабілізація ситуації за допомогою використання резервів, до

даткових ресурсів на основі заздалегідь розроблених заходів анти
кризового управління;

 · розрахований ризик на стратегічний період;
 · послідовний вихід із кризи;
 · передбачення і створення умов подолання наслідків кризи.

контрольні питання і завдання

 1. Дайте визначення поняття “криза”.
 2. Поясніть циклічність теорії розвитку економіки.
 3. Розкрийте сутність формування економічних циклів.
 4. Наведіть причини виникнення кризових явищ.
 5. Дайте визначення поняття “економічна криза”.
 6. Назвіть причини організаційної кризи.
 7. З’ясуйте сутність технологічної кризи.
 8. Наведіть класифікацію кризових явищ.
 9. Викладіть сутність антикризового менеджменту.
 10. Розкрийте сутність системи антикризового менеджменту.
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Частина	3

Управління організаційними 
процесами

	 Розділ	12. ПлануВання розВитку 
організації

12.1. Сутність, зміст і роль планування  
 в управлінні організаціями

Планування	— процес розроблення і вибору цілей розвитку орга
нізації та прийняття рішень, необхідних для їх досягнення [1; 10; 72]. 

Планування можна розглядати у двох аспектах. У вузькому ас
пекті планування — це розроблення офіційних спеціальних доку
ментів — планів (програм, які визначають конкретні кроки органі
зації щодо досягнення визначених цілей). У широкому аспекті 
об’єктами планових рішень є: формування цілей і стратегії розвитку 
організації, розподіл і перерозподіл усіх видів ресурсів відповідно до 
змін внутрішніх і зовнішніх умов діяльності, визначення стандартів 
діяльності.

Зміст і роль процесу планування в організації показано в табл. 12.1 
[10; 70; 91].

Таблиця	12.1
зміст і роль процесу планування в організації

зміст процесу планування роль планування в організації

1 2

1. Формулювання складу планових проб
лем, визначення загроз і можливостей 
розвитку організації.
2. Визначення цілей розвитку організації 
(підрозділу).
3. Визначення завдань і заходів, які необ
хідно виконати для досягнення сформульо
ваних цілей.

У відносно стабільному бізнессере
довищі ефективне планування дає 
змогу:

 · сформулювати цілі розвитку 
організації й оцінити практичні 
можливості їх досягнення

 · полегшити пошук кращих і ефек
тивних шляхів досягнення цілей
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закінчення	табл.	12.1

1 2

4. Визначення взаємозв’язків між видами 
діяльності щодо досягнення цілей,  
розробка календарного плану їх вико
нання.
5. Уточнення ролей, взаємозв’язків  
і делегування відповідних повноважень 
кожного виду діяльності.
6. Оцінка і визначення витрат часу для до
сягнення кожної цілі, виконання завдань  
і здійснення заходів.
7. Визначення потреби в ресурсах, плану
вання їх обсягів, структури і термінів 
постачання.
8. Перевірка термінів і коригування  
планів дій для того, щоб план був реаліс
тичним

 · створити необхідні умови для  
реорганізації структури управ
ління

 · координувати діяльність праців
ників у процесі досягнення цілей

 · зменшити поточні витрати за допо
могою економії ресурсів

 · вивчити потенційні загрози, проб
леми, знизити загальний рівень 
ділового ризику

 · забезпечити гнучке реагування на 
зовнішні виклики

 · виконувати ефективний контроль, 
тому що цілі є основою для його 
здійснення

12.2. особливості та принципи  
сучасного планування

До основних особливостей сучасного планування належать:
1) збільшення масштабності й комплексності завдань організа

ції, що спонукає керівництво використовувати значну кількість спе
ціалістів. Оскільки кожен фахівець “розмовляє власною мовою”, має 
свою точку зору щодо способів досягнення основних цілей органі
зації, спеціалізація може призвести до порушення узгоджених дій. 
Саме планування дає змогу поєднати точки зору і дії різних фахівців 
у єдине ціле;

2) зростання значення часу. Будьякі послуги, продукти, ідеї 
(як результат реалізації планування) повинні бути представлені 
ринку, споживачам не раніше і не пізніше, а точно у визначений 
термін;

3) обмеженість і подорожчання ресурсів. Тому дуже важливо за
безпечити їх раціональне використання. План повинен бути розроб
лений так, щоб забезпечити оптимальне використання обмежених 
ресурсів;

4) зростання важливості контролю над витратами, рентабельніс
тю запланованих і реалізованих проектів, програм;
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5) підвищення рівня ризику при реалізації цілей організації. Тому 
для фінансування реалізації цілей необхідне їх серйозне обґрунту
вання, ресурсне забезпечення;

6) значний вплив змін у бізнесоточенні організації на процес плану
вання, необхідність оперативного втручання для коригування планів;

7) залежність досягнення цілей організації від участі кожного її 
працівника;

8) часті зміни складу керівництва і виконавців, що змушує звер
тати значну увагу на послідовність роботи над реалізацією цілей 
підрозділів і організації загалом [10; 72; 91].

Принципи	планування:
1) цільова спрямованість планування. Вихідним пунктом плану

вання є чітко і виважено визначені кінцеві цілі;
2) принцип системності у плануванні. Планування повинно охоп

лювати всі сфери діяльності підприємства, враховувати всі тенден
ції розвитку, зміни ситуації. Застосування системного підходу при 
обґрунтуванні та визначенні планових завдань на всіх рівнях управ
ління полегшує забезпечення субординації цілей, врахування аль
тернативних шляхів і способів їх досягнення;

3) принцип безперервності планування, що означає: забезпечення 
постійної планової перспективи; формування і періодичні зміни гори
зонту планування з урахуванням ситуації на підприємстві, у зовніш
ньому середовищі; взаємозв’язок, узгодження і коригування довго, 
середньо і короткотермінових планів;

4) принцип участі максимальної кількості працівників у роботі 
над планом вже на ранніх її етапах;

5) принцип координації та інтеграції зусиль у процесі плануван
ня. Координація — узгодження дій підрозділів одного рівня у процесі 
планування. Інтеграція — поєднання зусиль представників різних 
рівнів управління у роботі над планом;

6) принцип економічності при плануванні;
7) принцип створення належних умов для виконання розробле

них планів;
8) принцип оптимальності використання ресурсів. Використан

ня ресурсів організації повинно враховувати її можливості, потреби, 
умови і кон’юнктуру ринку;

9) принцип збалансованості. Збалансованість є основною умовою 
обґрунтованості планів, реальності їх виконання завдяки забезпечен
ню відповідності між розділами, цілями плану;
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10) принцип адекватності планування умовам діяльності підпри
ємства. Якщо умови діяльності (тип продукції, структура управлін
ня, технологія виробництва тощо) змінюються, планування також 
повинно змінюватися.

12.3. Види планування

Виділяють різні види планування: за змістом, рівнем управління, 
методами обґрунтування тощо (табл. 12.2) [1; 10; 72].

Таблиця	12.2
Види планування

ознака класифікації Види планування

За змістом Технікоекономічне, оперативновиробниче, фінан
сове, кадрове, бізнеспланування, маркетингове

За рівнем управління Корпоративне, цехове, виробниче

За методами обґрунтування Ринкове, індикативне, директивне

За часовим горизонтом Довгострокове (перспективне) середньострокове, 
короткострокове

За стадіями розробки Попереднє, остаточне

За типами цілей Оперативне, тактичне, стратегічне

За ступенем повторюваності Одноразове, стабілізуюче, ситуаційне

За змістом відрізняють такі види планування:
 · техніко-економічне	планування, що передбачає розроблення ціліс

ної системи показників розвитку техніки й економіки підприємства; 
забезпечує обґрунтування оптимальних обсягів виробництва на 
основі врахування попиту і пропозиції на продукцію і послуги, 
визначення кінцевих фінансовоекономічних показників;

 · оперативно-виробниче	 планування	— є формою розвитку і конк
ретизації технікоекономічних планів підприємства; передбачає 
визначення поточних виробничих завдань окремим підрозділам, 
здійснення організаційноуправлінського впливу з метою кори
гування процесу виробництва;

 · фінансове	планування	— процес розроблення системи фінансових 
планів і планових (нормативних) показників щодо забезпечення 
розвитку організації необхідними фінансовими ресурсами і підви
щення ефективності її фінансової діяльності у наступному періоді. 
До основних складових фінансового планування підприємства 
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належать: прогнозування фінансової діяльності (розроблення 
загальної фінансової політики діяльності підприємства, період 
планування — до 3 років); поточне планування фінансової діяль
ності (розроблення поточних фінансових планів з окремих 
аспектів фінансової діяльності, період планування — 1 рік); опе
ративне планування фінансової діяльності (розроблення і дове
дення до виконавців бюджетів, платіжних календарів, інших 
форм оперативних планових завдань по всіх основних питаннях 
фінансової діяльності, період планування — місяць, квартал);

 · кадрове	 планування	— система комплексних рішень і заходів з 
реалізації цілей організації, яка дає змогу: забезпечити підприєм
ство персоналом відповідно до кількості та характеристик робо
чих місць; підібрати таких людей, які могли б вирішувати постав
лені завдання у поточному і майбутньому періодах; забезпечити 
високий рівень кваліфікації працівників, їх активну участь в уп
равлінні організацією.
До системи кадрового планування належать такі плани:
 – план комплектування і використання персоналу;
 –  план підготовки кадрів у зв’язку зі звільненням і переміщенням 

персоналу;
 –  планування ділової кар’єри, службовопрофесійного перемі

щення;
 –  планування продуктивності й заробітної плати;
 –  план заходів з удосконалення структури зайнятості;
 –  планування витрат на персонал;

 · бізнес-планування	— передбачає розроблення бізнеспланів (доку
ментів, що розкривають аспекти проектування і створення нових 
фірм, їх підрозділів, розробки і постачання на ринок товарів і по
слуг, реконструкції підприємств і розширення випуску продук
ції). Основними об’єктами бізнеспланування є високоприбуткові 
та конкурентоспроможні інноваційні проекти. Бізнеспланування 
містить такі етапи: вибір і обґрунтування виду діяльності, вияв
лення найбільш реальних проектів її здійснення, економічну оцінку 
витрат і результатів, розроблення деталізованого бізнесплану, 
забезпечення виконання запланованих заходів, коригування пла
нових показників, уточнення фактичної ефективності бізнес
проекту;

 · маркетингове	планування	— процес, що передбачає аналіз марке
тингового середовища і можливостей фірми, прийняття рішень 
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щодо маркетингової діяльності та їх реалізацію. Маркетингове 
планування здійснюється на кількох рівнях: корпоративному, на 
рівні стратегічних бізнесодиниць компанії, на рівні товару; у не
великих фірмах, сфера діяльності яких обмежується одним товар
ним ринком, планування на рівні стратегічної бізнесодиниці і на 
рівні товару об’єднуються.
За рівнем управління виділяють такі види планування:

 · корпоративне	 (загальноорганізаційне, заводське), що стосується 
загалом усієї господарської організації, її вищого рівня управ
ління;

 · цехове, що застосовується на середньому рівні управління;
 · виробниче, що охоплює окремі об’єкти планування (дільниця, 

бригада, робоче місце), належить до нижчого рівня управління.
За методами обґрунтування застосовуються такі види планування:

 · ринкове, що ґрунтується на взаємозв’язку попиту, пропозиції і 
цін на товари і послуги. Якщо величина попиту на певний товар 
перевищує пропозицію — ціна продукції зростає і, відповідно, пла
нується розширення її виробництва. А при зниженні цін і обсягів 
продажу продукції її випуск також скорочується;

 · індикативне, що є одним з інструментів державного регулювання 
цін і тарифів, чинних видів і ставок податків, банківських від
соткових ставок за кредит, мінімального рівня заробітної плати та 
інших макроекономічних показників;

 · директивне, що передбачає визначення керівним органом підпо
рядкованому підприємству планових показників натуральних 
обсягів виробництва продукції, номенклатури випуску і термінів 
поставок товарів тощо. Застосовується на підприємствах державної 
та комунальної форм власності.
За часовим горизонтом внутрішньоорганізаційне планування 

буває:
 · довгострокове	(перспективне), що здійснюється на період від 3 до 

10 років;
 · середньострокове	— від 1до 3 років;
 · короткострокове, що розробляється на термін до 1 року (тиждень, 

декада, місяць, квартал).
За стадіями розроблення виділяються такі види планування: 

 · попереднє, у межах якого розробляються проекти планів; 
 · остаточне, у межах якого проекти планів затверджуються і стають 

обов’язковими для виконавців.
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За типами цілей планування може бути:
 · оперативне, що полягає у виборі необхідних засобів і ресурсів для 

вирішення завдань, визначених керівництвом, наприклад, розпо
діл виробництва продукції за обсягом, номенклатурою і терміна
ми. Оперативне планування здійснюється в основних підрозділах 
організації самостійно, на короткі терміни;

 · тактичне, яке полягає в обґрунтуванні завдань і засобів, необхід
них для досягнення визначених цілей підрозділів чи організації 
загалом. Наприклад, тактична мета здобути лідерство на галузе
вому ринку впродовж найближчих 5 років може бути поставлена 
відділу маркетингу керівництвом організації. У межах тактичного 
планування враховуються взаємозв’язки між підрозділами і під
приємствами;

 · стратегічне, яке охоплює вибір і обґрунтування головних цілей 
розвитку організації. Такими цілями можуть бути: економічне 
зростання, періодичне оновлення продукції, проникнення в інші 
галузі, ринки, зокрема зарубіжні. Стратегічне планування спря
моване на адаптацію організації до змін ділового середовища і 
забезпечення її виживання, розвитку у довгостроковому періоді 
(на 10–15 років).
За ступенем повторюваності планування може бути:

 · одноразовим, яке розробляється у зв’язку із запровадженням 
окремих проектів чи програм у межах реалізації загальної стратегії 
розвитку організації. Програмні плани створюються з метою 
координації різних видів діяльності при виконанні складних 
виробничих програм, розрахованих на кілька років. Проектні 
плани розробляються з метою контролю за здійсненням окремих 
заходів у межах програм. Вони простіші порівняно з програмними 
планами, деталізовані, завжди містять часові межі їх виконання;

 · стабілізуючим, яке полягає у розробленні конкретних показників 
для координації робочих операцій у межах типових виробничих 
процесів, що постійно повторюються і не підлягають змінам у 
довгостроковій перспективі. Прикладами стабілізуючого плану
вання є розробка політики (принципів загального управління 
діями на основі головних цілей і стратегічних планів), правил 
і рекомендацій (вказівок про порядок дій у кожній конкретній 
ситуації), стандартних інструкцій і процедур (послідовних кроків 
з метою досягнення конкретних результатів), графіків, розкладів, 
тощо;
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 · ситуаційним, яке визначає порядок дій працівників організації у 
випадках надзвичайних ситуацій, наприклад економічного спаду, 
інфляції, технологічних відкриттів, нещасних випадків, пожежі, 
кризи розвитку фірми. Передбачає розроблення сценаріїв дій за 
різних варіантів розвитку подій.

12.4. Методи планування

У практиці управління організаціями застосовують різні методи 
планування [1; 10; 70; 72; 91]. При їх виборі необхідно дотримувати
ся таких вимог: відповідність планування умовам бізнесу, повне вра
хування особливостей діяльності об’єкта планування, забезпечення 
ефективності планування.

До основних методів планування належать екстраполяційні, балан
сові, нормативні, експертні, математикостатистичні тощо (рис. 12.1).

Екстраполяційні Балансові

Нормативні

Експертні Математикостатистичні

Рис.	12.1.	Методи планування

Екстраполяційні методи планування полягають у визначенні 
динаміки проміжних і кінцевих планових показників у попередні 
періоди і перенесенні виявленої динаміки у майбутнє. Це найбільш 
прості й поширені методи планування, вони ще називаються “пла
нуванням від досягнутого”. Застосовуються у короткостроковому 
плануванні організацій, що мають бюрократичну структуру управ
ління і діють у стабільному бізнессередовищі.

Недоліком екстраполяційних методів планування є неможливість 
урахування всіх змін у розвитку організації та зовнішнього середо
вища.

Балансові методи ґрунтуються на взаємному узгодженні ре
сурсів, якими володіє організація, і потреб у них у межах планового 
періоду. Якщо ресурсів порівняно з потребами недостатньо, то почи
нається пошук їх додаткових джерел. Необхідні ресурси можна за
лучати ззовні або вивільняти у власній організації за рахунок раціо
нального їх використання. Якщо ж ресурсів порівняно з потребами 
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у них в організації надлишки, то доводиться вирішувати іншу проб
лему — розширювати їх споживання чи позбавлятися їх.

Балансові методи реалізуються шляхом розроблення системи ба
лансів — матеріальноречових, вартісних і трудових. 

Баланс	— двостороння бюджетна таблиця, у лівій частині якої 
представлено джерела ресурсів, а у правій — їх розподіл (рис. 12.2).

джерела ресурсів розподіл ресурсів

1. Залишок на початок періоду
2. Зовнішні надходження
3. Внутрішні резерви

1. Поточне споживання
2. Реалізація на сторону
3. Залишок на кінець періоду

Разом Разом

Баланс Баланс

Рис.	12.2.	Балансова бюджетна таблиця

Основою таких таблиць є балансове рівняння, зміст якого полягає 
в тому, що сума залишків ресурсів на початок періоду та їх надход
ження із внутрішніх і зовнішніх джерел повинні дорівнювати сумі їх 
витрат (поточного споживання і продажу) і залишку на кінець періо
ду. Усі джерела ресурсів у балансі подаються з визначенням основ
них постачальників. 

Нормативні методи полягають у тому, що за основу планових 
завдань на певний період (а відповідно і за основу балансів) прий
маються норми витрат різних ресурсів (сировини, матеріалів, облад
нання, робочого часу, грошей) на одиницю продукції, наприклад: 
 ·  норма	часу	— величина витрат робочого часу, визначена для вико

нання робіт чи їх елементів одним працівником або групою праців
ників певної кваліфікації за певних організаційнотехнічних умов;

 ·  норма	праці	— обсяг роботи в натуральному обчисленні (кілограми, 
метри, штуки), який повинен бути виконаним за одиницю робо
чого часу (годину, зміну, місяць) одним працівником чи групою 
працівників певної кваліфікації;

 ·  норма	обслуговування	— визначений обсяг роботи з обслуговуван
ня певної кількості об’єктів (верстатів, одиниць техніки) протягом 
певного часу за визначених організаційнотехнічних умов;

 · норма	 чисельності	 працівників — кількість працівників відповід
ного процесійнофахового складу, необхідних для виконання 
певних виробничих або управлінських функцій чи обсягів праці. 
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За допомогою таких норм визначаються кількість працівників, не
обхідних для обслуговування обладнання, робочих місць, а також 
витрати праці за професіями, спеціальностями, групами робіт.
Експертні методи ґрунтуються на використанні оцінок, думок 

і точок зору фахівців щодо цілей і термінів розвитку організації, 
підрозділів, способів їх досягнення та потреб у необхідних ресурсах. 
За простої	 експертної оцінки використовують точки зору безпосе
редніх керівників лінійних підрозділів і служб. Розширена	експертна 
оцінка здійснюється групою компетентних працівників. 

Експертні оцінки можуть бути одноразовими і багаторазовими.
До переваг експертних методів планування належать залучення 

фахівців, узгодження точок зору, незначні витрати. Недоліками ме
тодів експертних оцінок є суб’єктивність точок зору, складність зби
рання й оброблення даних.

Математико-статистичні методи планування зводяться до 
оптимізаційних розрахунків на основі різних моделей. До найбільш 
простих моделей належать статистичні, наприклад кореляційна мо
дель, яка відображає взаємозв’язок двох змінних величин. Виходячи 
з неї, можна з певною мірою вірогідності передбачити подію Б, якщо 
відбулася пов’язана з нею подія А. Статистичні моделі допомагають 
розрахувати майбутні прибутки, планувати фінансові операції на ос
нові поточних вкладень і заданих відсоткових ставок.

До інших методів планування належать експериментальні, сис
темноаналітичні, програмноцільові, економікоматематичні, проект
новаріантні, ситуаційні тощо.

12.5. класифікація цілей організації

Цілі є важливим елементом планування. Їх класифікацію наведе
но в табл. 12.4.

Таблиця	12.4
класифікація цілей організації

ознака  
класифікації

типи цілей

1 2

За рівнями 
управління

загальні	цілі.	Розробляються для організації загалом на тривалу 
перспективу; визначають основні напрями розвитку. До загаль
них цілей належать:
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закінчення	табл.	12.4

1 2

 · місія (генеральна мета, філософія), яка пояснює сенс існуван
ня фірми, її призначення

 · загальноорганізаційні	цілі, які розкривають, конкретизують 
місію; формуються за спільної участі вищого керівництва, 
ключових менеджерів; спрямовані на досягнення фінансо
вої стійкості, забезпечення рентабельності, освоєння нових 
ринків, розробку нових напрямів діяльності

 · специфічні	(конкретні)	цілі,	що розробляються у межах 
загальних цілей з основних видів діяльності в кожному 
підрозділі; виражаються у кількісних і якісних показниках 

За ступенем 
важливості для 
організації

Cтратегічні	цілі.	Орієнтовані на вирішення перспективних 
масштабних проблем; розробляються на тривалі періоди;  
потребують глибокого обґрунтування; для їх реалізації необхід
ні значні витрати
Тактичні	цілі.	Проміжні стосовно стратегічних цілей, більш 
конкретні, відображаються у кількісних показниках як окремі 
етапи досягнення стратегічних цілей

За часовим 
горизонтом

довгострокові	(часовий горизонт понад 5 років)
Середньострокові	(часовий горизонт — від 1 до 5 років)
Короткострокові (часовий горизонт не перевищує 1 року)

За змістом 
діяльності 
організації

Технологічні	цілі (комп’ютеризація фірми, впровадження гнуч
ких технологій; створення нових підрозділів)
Економічні	цілі (збільшення прибутковості, прискорення обігу 
капіталу, забезпечення фінансової стійкості)
Виробничі	цілі (випуск певних обсягів продукції, підвищення 
якості продукції, зменшення собівартості)
Адміністративні	цілі (досягнення високої керованості фірми, 
зміцнення трудової дисципліни, забезпечення надійної взає
модії підрозділів)
Маркетингові	цілі (розширення ринку збуту, підвищення рівня 
продажу, покращення стану фірми на галузевому ринку, оп
тимізація товарного асортименту, поліпшення іміджу фірми)
Науково-технічні	цілі (створення нових зразків продукції, до
ведення продукції до рівня вимог світових стандартів якості).
Соціальні	цілі (підвищення освітнього і фахового рівня 
персоналу, створення комфортних умов праці та відпочинку 
персоналу тощо)

За формою 
вираження

Кількісні	цілі, які виражені в натуральних (кілограми, тонни, 
метри, штуки), вартісних (грн.), відносних (%) показниках.
Якісні	цілі, наприклад, ті що стосуються іміджу фірми, мораль
нопсихологічного клімату, організаційної культури
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12.6. рекомендації щодо визначення цілей

Сучасний досвід ефективного управління дає змогу виділити кіль
ка практичних рекомендацій щодо визначення цілей [72]:

1. Цілі повинні бути складними, напруженими, але реальними для 
виконання. Надто легкі для досягнення, а також складні, нереальні 
для виконання цілі демотивують виконавців, зменшують ефектив
ність їх праці.

2. Цілі повинні бути ясними, конкретними і вимірюваними. Конк
ретність означає, що при формулюванні мети необхідно чітко визна
чити, що потрібно одержати в результаті діяльності, упродовж яких 
термінів і хто відповідає за досягнення мети. Конкретно сформульо
вану мету підлеглі краще розуміють і виконують.

3. Цілі повинні бути узгодженими в часі і просторі. Насамперед 
формулюються довгострокові цілі. Потім на їх основі розробляються 
середньострокові та короткострокові цілі. Розподіл довгострокових 
цілей на проміжні (середньо і короткострокові) сприяє посиленню 
мотивації виконавців, якщо за досягнення кожної з них забезпечено 
одержання винагороди.

4. Цілі організації повинні бути узгодженими між собою. Рішення 
і дії, необхідні для досягнення однієї мети, не повинні заважати до
сягненню інших цілей, тому що це призводить до виникнення конф
ліктів між підрозділами організації, зростання загрози невиконання 
визначених цілей.

5. Цілі необхідно обговорювати для узгодження інтересів різних 
сторін. Суб’єктами інтересів є власники, адміністрація, персонал, ак
ціонери, споживачі, ділові партнери, органи влади, суспільство.

Обговорення і узгодження необхідні для розроблення більш обґрун
тованих цілей, залучення персоналу до справ організації, визначення 
відповідальності кожного фахівця за виконання конкретної цілі.

6. Перед підлеглим необхідно ставити розумну кількість цілей, 
ураховуючи його підготовку, досвід, відповідальність. 

7. Цілі організації (підрозділів) повинні бути зосереджені на най
важливіших питаннях діяльності. До них належать: вирішення про
блемних, “вузьких місць” організації (наприклад високі витрати, брак 
кваліфікованого персоналу, нестача фінансових засобів), розвиток і 
використання її конкурентних переваг.

8. Цілі повинні бути гнучкими, піддаватися коригуванню відповід
но зі зміною умов їх досягнення.
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9. Цілі повинні бути конкретизовані в заходах, за досягнення кож
ної цілі повинна відповідати конкретна людина. 

12.7. “дерево цілей” організації
У великих організаціях, які мають кілька рівнів управління, 

розробляється ієрархія, чи “дерево цілей”, що являє собою декомпо
зицію цілей більш високого рівня в цілі більш низького рівня.

дерево	цілей:	
	 · структурована, побудована за ієрархічним принципом (ранжи

рована за рівнями) сукупність цілей системи, програми, плану, у 
якій виділені: головна мета (“вершина дерева”); підпорядковані їй 
підцілі першого, другого рівнів тощо (“гілки дерева”); 

 · наочне графічне зображення підпорядкованості і взаємозв’язку 
цілей, яке демонструє розподіл основної (генеральної) цілі чи 
місії на підцілі, завдання і окремі дії.
“Дерево цілей” будується на основі вертикальної (між рівнями уп

равління) і горизонтальної (між підрозділами, напрямами діяльності) 
інтеграції, що дає змогу узгоджувати і координувати діяльність усіх 
частин і підсистем організації.

Основою побудови “дерева цілей” є їх декомпозиція — розподіл на 
більш дрібні цілі.

Кількість рівнів декомпозиції залежить від складності, масштабів 
і ступеня деталізації визначених цілей, типу і особливостей органі
заційної структури управління, ієрархічності побудови системи ме
неджменту організації (рис. 12.3).

Рис.	12.3.	“дерево цілей” організації

Маркетинг  
1

Виробництво  
2

Фінанси  
3

Персонал  
4

Місія

1.2.1 1.2.2 1.2.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 3.2.1 3.2.2 4.1.1 4.1.2 4.1.3

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2
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Побудова “дерева цілей” в організації є важливою, тому що з його 
допомогою забезпечується орієнтування діяльності всіх підрозділів 
на досягнення цілей вищого рівня. Якщо ієрархія цілей побудована 
правильно, то кожний підрозділ при досягненні власних цілей робить 
необхідний внесок у досягнення цілей організацією загалом.

“Дерево цілей” дає змогу також упорядкувати напрями діяльності 
організації, уявити її в наочній формі, проаналізувати. Стає можли
вим виявлення зон конфліктності цілей, їх об’єктивності й обґрун
тованості, визначення можливих шляхів усунення конфліктності, 
досягнення узгодження цілей.

Правила	побудови	“дерева	цілей”	організації	[114]:
 ·  декомпозиція цілі на підцілі на кожному рівні повинна викону

ватися в межах одного методологічного підходу;
 ·  зіставлення цілей кожного рівня за масштабом і значенням;
 ·  використання ясних і чітких формулювань кожної цілі без до

вільного тлумачення;
 ·  при формулюванні цілей забезпечення можливості кількісного чи 

порядкового оцінювання ступеня її досягнення;
 ·  ціль вищого рівня є орієнтиром, основою для розроблення цілей 

нижчого рівня;
 ·  цілі вищого рівня завжди мають ширший характер і більший ча

совий інтервал досягнення;
 ·  кожна ціль вищого рівня повинна бути представлена у вигляді 

підцілей наступного рівня таким чином, що досягнення всіх цілей 
нижнього рівня означало б досягнення цілей вищого рівня;

 ·  при переході до нижчих рівнів цілі дедалі більше конкретизуються. 
Нижчий рівень “дерева цілей” формулюється із конкретних дій і 
результатів;

 ·  цілі нижчого рівня є засобами досягнення цілей більш високого 
рівня;

 ·  фундамент “дерева цілей” повинні становити завдання, які ста
новлять собою формулювання робіт, що можуть бути виконані 
певним чином і у визначені терміни.
Після розроблення ієрархії цілей їх необхідно проаналізувати, 

щоб з’ясувати:
 · які цілі сформульовано нечітко, неконкретно;
 · які цілі не можуть бути досягнені одночасно, які цілі не узгоджені 

між собою;
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 · які цілі суперечать одна одній, конфліктують між собою (коли 
досягнення однієї цілі заважає досягненню іншої);

 · які цілі не мають інформаційного, юридичного, ресурсного, орга
нізаційного забезпечення;

 · які цілі не розуміють і не сприймають виконавці;
 · чи існує система контролю і звітності за виконанням визначених 

цілей.
Аналізуючи ієрархію цілей, значну увагу приділяють діагностиці 

та вирішенню конфліктів цілей. При цьому використовуються такі 
варіанти дій:
 · домінування	цілей. Одна із цілей виділяється як головна, друга — 

як другорядна;
 · оцінка	цілей	за	значущістю. Упорядкування цілей за важливістю, 

віднайдення компромісу;
 · розведення	 цілей. Антагоністичні, конкурентні цілі залишають і 

далі для виконання, але в різних сферах чи в різний час;
 · зближення	цілей. Цілі зводяться до спільного знаменника (інтег

рація цілей, “концепція” вигоди). Цілі, що конфліктують між со
бою, трансформуються в одну ієрархічну упорядковану мету.

контрольні питання і завдання

 1. Розкрийте сутність, зміст і роль планування в управлінні орга
нізаціями.

 2. Проаналізуйте особливості сучасного планування.
 3. Наведіть основні принципи планування.
 4. Які види планування вам відомі?
 5. Розкрийте зміст і особливості застосування основних методів пла

нування.
 6. Охарактеризуйте нормативні методи планування.
 7. Яка існує класифікація цілей організації?
 8. Наведіть рекомендації з визначення цілей.
 9. Розкрийте сутність і порядок розробки “дерева цілей” органі

зації.
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	 Розділ	13. техніка контролю  
В організації

13.1. Сутність і принципи організації контролю  
 в управлінні

Сутність контролю. Контроль	 (фр. controle — перевірка або спос
тереження з метою перевірки). Французьке “controle” утворилось від 
латинського “contrа”, що означає протидія і “role”  — “міра впливу, зна
чення, участь у чомусь”. У такому розумінні термін “контроль” означає 
перевірку або спостереження з метою протидії чомусь небажаному в 
організації.

Фахівці з управління дають різні взаємодоповнювальні визначен
ня контролю [10; 12; 15; 23]. Контроль — це:
 · процес забезпечення досягнення організацією визначених цілей;
 · систематичний процес, за допомогою якого менеджери регулюють 

діяльність організації, забезпечують її відповідність планам, цілям, 
нормативним показникам;

 · постійне порівняння запланованих результатів із тими, що реально 
одержані;

 · систематичне спостереження і перевірка процесу функціонування 
відповідного об’єкта з метою встановлення його відхилень від 
заданих параметрів.
Термін “контроль”, як і термін “влада”, породжує передусім нега

тивні емоції. Для багатьох людей контроль означає обмеження, при
мушення, брак самостійності тощо — словом усе те, що прямо про
тилежне уявленням про свободу особи. Але в управлінні контроль 
необхідний.

Виділяють	кілька	основних	причин	необхідності	контролю:
 · умови невизначеності, у яких функціонує організація;
 · потреба у запобіганні виникненню кризових ситуацій;
 · економія часу керівників, увага яких зосереджується тільки на 

значних відхиленнях від планів;
 · мотивація і заохочення бажаної поведінки персоналу, тому що 

працівники завжди прагнуть покращити стан справ у сфері, яка 
контролюється;

 · оцінка діяльності працівників і підтримання у них відчуття від
повідальності;

 · потреба у плануванні аналогічних дій у майбутньому.
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Керівники починають здійснювати функцію контролю з того мо
менту, коли організація сформулювала цілі, завдання. Контроль є 
невід’ємним елементом будьякої організації, тому що ні планування, 
ні створення організаційних структур, ні мотивацію не можна розгля
дати окремо від контролю. 

Роль контролю в управлінні організаціями виявляється в тому, 
що контроль дає змогу суб’єкту управління регулярно отримувати 
інформацію про стан справ у керованій системі, на основі чого він 
приймає управлінські рішення, спрямовані на закріплення досяг
нутого успіху або усунення причин, що перешкоджають його досяг
ненню.

Контроль завершує цикл управління. Сутність його полягає у 
своєчасному виявленні відхилень у роботі, зумовлених низькою ви
конавчою дисципліною персоналу або впливом чинників зовнішньо
го середовища, внесенні коректив, а отже, створенні належних умов 
для реалізації стратегії організації.

Контроль	передбачає:	
 · оцінювання результатів діяльності організації загалом та її струк

турних підрозділів зокрема;
 · оцінювання гнучкості управління, його здатності адекватно реагу

вати на зміни зовнішнього середовища і пристосовуватися до 
них;

 · виявлення і аналіз факторів, які перешкоджають досягненню за
планованих результатів, запобігання виникненню і накопиченню 
помилок;

 · врахування конкретних внесків кожного працівника у забезпечен
ня кінцевого результату;

 · формування зворотного зв’язку для інформування й заохочення 
персоналу; мінімізацію витрат;

 · подолання проблем, пов’язаних зі зростанням організації, тощо.
Контроль як завершальна стадія процесу управління прямо впли

ває на ефективність здійснення решти управлінських функцій — пла
нування, організації, мотивації. Так, навіть найкращі плани не будуть 
здійснені, якщо не забезпечити контроль за їх реалізацією. Ефектив
не функціонування організаційної структури можливе лише за умови 
належного контролю над роботою її підрозділів менеджерами вищої 
ланки. Нарешті, функція мотивації буде виконуватися лише за умови 
відповідності обсягу винагороди досягнутим результатам, для чого 
необхідно їх оцінити.
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Принципи організації контролю. Важливе значення у процесі 
контролю мають його принципи — основні правила, від дотримання 
яких значно залежить ефективність управлінського контролю.

До основних принципів контролю належать: 
 · принцип	спрямованості	на	головне. У діяльності будьякої органі

зації виділяють основні, другорядні та незначні напрями. Таким 
чином необхідно розподіляти і контроль: основні напрями діяль
ності контролюються найбільш серйозно, другорядні — з вико
ристанням меншої кількості витрат;

 · принцип	орієнтації	на	результат. Кінцевим результатом процесу 
контролю є не тільки виявлення порушень і відхилень, а й визна
чення і ліквідація їх причин;

 · принцип	 всеосяжності, який полягає у поширенні контролю на 
всі сфери діяльності організації. Процесів, підрозділів, напрямів 
діяльності поза контролем в організації не може бути;

 · принцип	 економічності, який передбачає здійснення контролю з 
найменшими витратами, мінімальною кількістю працівників, які 
мають спеціальні знання і навички контрольної роботи;

 · принцип	 науковості, який полягає у застосуванні останніх до
сягнень науки і техніки, передового досвіду у процесі здійснення 
контролю;

 · принцип	дієвості, який передбачає активний вплив суб’єктів конт
ролю на об’єкти шляхом прийняття ефективних управлінських 
рішень щодо усунення виявлених недоліків, профілактики та 
запобігання у подальшій діяльності;

 · принцип	об’єктивності	контролю, полягає в тому, що його інфор
мація не піддається впливу та суб’єктивній оцінці, не може бути 
результатом суб’єктивних тверджень окремих осіб;

 · принцип	раптовості	—	має вирішальне значення для досягнення 
цілей контролю. Під раптовістю розуміють застосування перевір
ки у момент, коли підконтрольні особи цього не очікують. Завдя
ки раптовості з’являється можливість перевірити реальний стан 
справ на підприємстві;

 · принцип	виховної	дії. Контроль має не тільки економічне, а й пев
не виховне значення. Мало виявити певні порушення і домогтися 
їх усунення. Важливо, щоб у кожному окремому випадку виклю
чалась можливість повторення помилок та порушень у майбут
ньому, що можливо за певного виховного ефекту, заснованого на 
моральних засадах.
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13.2. класифікація управлінського контролю

Виокремлюють різні види управлінського контролю (табл. 13.1) 
[15; 23; 67; 72].

Таблиця	13.1
Види управлінського контролю

ознака класифікації Види контролю

За рівнем управління в організації Стратегічний, оперативний

За сферами перевірки Контроль стану матеріальнотехнічного  
забезпечення, контроль виробництва,  
контроль маркетингу і збуту, тощо

За змістом Контроль ресурсів, контроль процесів

За часом здійснення Попередній, поточний, заключний 

За методами організації Бюрократичний, децентралізований

За спрямованістю Зовнішній, внутрішній (самоконтроль)

За сутністю завдання Лінійний, функціональний, операційний 

За плановістю проведення Плановий, раптовий

За ступенем охоплення Частковий (вибірковий), повний (суціль
ний), комбінований

За місцем здійснення Стаціонарний, рухомий 

За ступенем доцільності Недостатній, оптимальний, надмірний 

За ступенем відкритості Відкритий, прихований

За рівнем управління в організації контроль розподіляється на 
стратегічний і оперативний.

Стратегічний	контроль	здійснюється на вищому рівні управлін
ня організації, має зовнішню спрямованість. Передбачає збирання 
й аналіз інформації про конкурентів, споживачів, постачальників, 
розвиток технології, рішення уряду і місцевої влади. Здійснюється 
шляхом спостережень за подіями, що можуть вплинути на плани роз
витку організації, для того щоб своєчасно відреагувати на них.

оперативний	 контроль	 має внутрішню спрямованість, здійсню
ється на середньому і нижчому рівнях управління організацією, сто
сується перевірки ефективності використання основних ресурсів: 
матеріальних, фінансових, кадрових, інформаційних.

За сферами перевірки виділяють контроль стану матеріально
технічного забезпечення, контроль виробництва, контроль маркетин
гу і збуту тощо.



307

Контроль	 стану	 матеріально-технічного	 забезпечення	 передба
чає оцінювання ступеня задоволення потреб організації у постійних 
ресурсах (обладнанні, персоналі, інформаційних системах), обсягів і 
ритмічності постачання сировини і матеріалів, стану і динаміки ви
робничих запасів, якості поставленої сировини, матеріалів, напівфаб
рикатів вимогам стандартів і технічних умов.

Контроль	 виробництва	 охоплює процеси перетворення ресурсів 
організації на продукцію або послуги. Його зміст полягає у порівнян
ні запланованих виробничих показників із фактичними даними, ви
явленні відхилень і аналізі чинників, які спричинили ці відхилення. 
Контроль виробництва організують за такими напрямами: дотриман
ня термінів виробництва продукції, якість продукції, ефективність 
використання виробничих потужностей, витрати виробництва, про
дуктивність праці тощо.

Контроль	 маркетингу	 і	 збуту	 охоплює: оцінювання і коригу
вання комерційної політики; конкурентоспроможність продукції; 
ефективність маркетингових заходів; обсяг і структуру маркетин
гової інформації; широту і глибину асортименту пропонованих по
купцям товарів (послуг); обґрунтованість цін на продукцію; ефек
тивність використання збутових каналів; ефективність витрат на 
рекламу тощо.

За змістом виділяють контроль ресурсів і контроль процесів.
Контроль	 ресурсів. Виробничогосподарську діяльність органі

зації забезпечують ресурси: матеріальні, фінансові, людські, інфор
маційні. 

Контролю	 матеріальних	 ресурсів	 підлягають: система регулю
вання запасів, стан матеріальних ресурсів і відповідність їх потребам 
виробництва, якість матеріальних ресурсів. 

Контроль	 фінансових	 ресурсів	 полягає в оцінюванні ступеня за
безпеченості організації власними та залученими коштами, ефектив
ності їх використання, правильності прийняття фінансових рішень, 
відстежування та регулювання грошових потоків, аналізі регулюван
ня боргів і зобов’язань організацій. 

Контроль	 людських	 ресурсів	— здійснення контрольних заходів 
при відборі та зарахуванні працівників на посади, оцінювання ефек
тивності та коригування заходів із перепідготовки та підвищення 
кваліфікації персоналу, ділових якостей працівників, ефективності 
систем оплати праці й стимулювання працівників. Контроль інфор
маційних ресурсів — оцінювання відповідності обсягів інформа
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ції потребам виробництва і управління; вивчення і вдосконалення 
шляхів надходження інформації в організацію.

Контроль	 процесів. Стосується адміністративної діяльності і 
процесу виробництва. Завданням контролю процесів є також вико
ристання інформаційної системи для оперативного виявлення не
доліків функціонування управлінської і виробничої систем (напри
клад, перевищення норми несплачених рахунків, зростання кількості 
бракованих виробів). 

За часом здійснення розрізняють попередній, поточний і заключ
ний контроль.

Попередній	контроль. Так він називається тому, що проводиться 
до фактичного початку робіт. Основними засобами здійснення по
переднього контролю є реалізація певних правил, процедур і ліній 
поведінки. Оскільки ці правила і лінії поведінки виробляються для 
забезпечення виконання планів, їх суворе дотримання — це спосіб пе
реконатися, що робота розвивається в потрібному напрямі.

В організаціях попередній контроль використовується в трьох го
ловних напрямах — відносно людських, матеріальних і фінансових 
ресурсів.

Попередній	контроль	в	галузі	людських	ресурсів	досягається завдя
ки ретельному аналізу ділових і професійних знань, які необхідні для 
виконання певних посадових обов’язків. 

Попередній	контроль	матеріальних	ресурсів	здійснюється шляхом 
розроблення мінімально допустимих рівнів якості та проведення фізич
них перевірок відповідності матеріалів, що надходять, цим вимогам.

Важливим засобом попереднього контролю фінансових ресурсів є 
розроблення бюджету.

Попередній контроль може бути діагностичним або терапевтич
ним.

діагностичний	контроль	визначає ступінь відповідності характе
ристик об’єкта контролю стандартам (наприклад, перевірка тканин, 
змотаних у рулони перед їх подачею в цех, дає змогу уникнути деяких 
видів дефектів готових виробів).

Терапевтичний	контроль	не лише виявляє відхилення від норма
тивів, а й спрямовує на пошук способів зменшення негативних на
слідків відхилення (наприклад, зміна розташування розкрійних ле
кал при виявленні дефектів на тканині).

Поточний	 контроль	 здійснюється під час виконання робіт. Най
частіше його об’єктом виступають підлеглі співробітники, а сам він 
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традиційно є прерогативою їх прямого керівника. Регулярна перевір
ка роботи підлеглих, обговорення проблем, що виникли, і пропозицій 
з удосконалення роботи дають змогу виключити відхилення від намі
чених планів.

Існують два види поточного контролю — спрямовуючий і фільт
руючий.

Спрямовуючий	контроль	триває від початку операції до досягнен
ня результату. Він охоплює систематичне вимірювання, зіставлен
ня та оцінювання стану і поведінки контрольного об’єкта, а також 
розроблення і застосування коригуючих дій. Дає змогу встановити, 
наскільки раціонально організовано роботу виконавців і наскільки 
дієвою є система її мотивації.

Фільтруючий	контроль	має на меті виявлення бракованої продук
ції і її відокремлення від якісної; має періодичний (або епізодичний) 
характер.

заключний	 контроль	 проводиться надто пізно, щоб відреагувати 
на проблеми, проте виконує важливі функції.

Перша дає керівництву організації інформацію, необхідну для 
планування аналогічних робіт у майбутньому. Порівнюючи фактичні 
та потрібні результати, керівництво має можливість краще оцінити, 
наскільки реально були складені плани.

Друга функція заключного контролю полягає в тому, щоб сприяти 
мотивації працівників. Якщо заохочення залежать від результатів, то 
вимірювати їх потрібно точно і об’єктивно.

За методами організації контроль розподіляється на бюрокра
тичний і децентралізований.

Бюрократичний	контроль	організується зверху вниз, реалізується 
через адміністративну систему підприємства.

До елементів бюрократичного контролю належать:
 · правила і процедури, що визначають стандарти поведінки пра

цівників, якість виконання завдань;
 · управлінські контрольні системи (бюджет, фінансова звітність, 

системи преміювання, управління цілями);
 · ієрархія влади, яка передбачає контроль за підлеглими з боку ме

неджерів шляхом прямого нагляду на основі офіційних посадових 
повноважень;

 · відділ контролю якості, фахівці якого періодично перевіряють 
дотримання працівниками визначених стандартів якості у таких 
сферах, як виробництво, постачання, сервісне обслуговування;
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 · відбір і навчання персоналу з використанням формалізованих 
процедур (письмове тестування, увага до демографічних характе
ристик тощо);

 · технічні засоби контролю (спостереження, прослуховування роз
мов персоналу, облік тривалості особистих телефонних дзвін
ків).
децентралізований	контроль	ґрунтується на загальноорганізацій

них цінностях і традиціях, довірі до співробітників, усвідомленому 
виконанні ними вимог керівництва. Передбачає мінімальне вико
ристання вказівок і стандартів, залучення співробітників до визна
чення нормативних показників, доступ персоналу до необхідної ін
формації, розширення кола його повноважень.

До елементів децентралізованого контролю належать:
 · корпоративна культура, тобто норми і цінності, які сприймаються 

колективом організації;
 · колективний контроль з боку колег;
 · самоконтроль і самодисципліна; якщо їх немає, то організація не в 

змозі контролювати всі дії власних співробітників;
 · ретельний відбір працівників, які поділяють цінності організації, 

прагнуть зробити внесок у її успіх;
 · соціалізація персоналу — інтенсивне навчання цінностей, стан

дартів і традицій компанії, ознайомлення з її історією, цілями.
За спрямованістю розрізняють зовнішній і внутрішній контроль 

(самоконтроль).
зовнішній	 контроль	 здійснюють керівники організацій, фахівці 

підприємства, представники зовнішніх контролюючих організацій. 
Він провадиться за допомогою спостереження, аудиту, аналізу.

Внутрішній	 контроль	 (самоконтроль) ґрунтується на саморегу
люванні підлеглими власних дій, контролюванні ними якості своєї 
роботи.

За сутністю завдання виділяють лінійний, функціональний і 
операційний контроль.

За лінійного	 контролю перевіряється об’єкт загалом (наприклад, 
контроль з боку власника фірми); за функціонального	— лише його 
частина (контроль з боку фінансового менеджера, комерційного ди
ректора, керівника виробництва тощо); за операційного	— контроль 
лише однієї окремої характеристики стану та поведінки об’єктів 
(наприклад, контроль обсягу матеріальних витрат чи фонду оплати 
праці).
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За ступенем охоплення контроль може бути вибірковим (ло
кальним) і повним.

Вибірковому	контролю, як правило, підлягають ті рішення і роз
порядження, для яких терміни виконання не мають великого зна
чення. Вибірковий контроль здійснюється за якістю робіт, товарів і 
послуг шляхом вибірок і проб із загального обсягу. Управлінці часто 
побоюються замінювати суцільний контроль вибірковим, забуваючи 
про принцип Паретто 20 : 80, який можна сформулювати приблизно 
так: для того щоб управляти організацією, достатньо проконтролю
вати 20 % об’єктів, оскільки вони дають 80 % результатів діяльності 
організації.

Повний	(суцільний)	контроль	забезпечує перевірку всіх без винят
ку об’єктів одного найменування (напряму). Він ефективніший, але 
потребує значних витрат. Знайти розумний баланс між повнотою 
контролю і витратами на нього — важливе вміння керівника.

Комбінований	 контроль	 найбільш поширений в управлінні, він 
об’єднує перевагу вибіркового (оперативність, гнучкість, економіч
ність) і повного контролю (об’єктивність, стратегічна спрямова
ність).

13.3. зміст процесу контролю

Процедура контролю складається з трьох чітко виражених етапів 
(рис. 13.1). На кожному етапі реалізується комплекс різних заходів 
[72].

1. Визначення стандартів і норм. Стандарт	— це конкретна мета, 
яка піддається вимірюванню. Мета, що може бути використана як 
стандарт для контролю, має дві особливості: наявність часових меж, у 
яких повинна бути виконана робота, і конкретного критерію, за яким 
можна оцінити її виконання.

Рис.	13.1.	етапи управлінського контролю

Отже, стандарт — це формальна вимога, що стосується виконання 
обов’язків безпосередньо на робочому місці. До стандартів належать 
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правила, прийняті в організації, обмеження і встановлені процедури, 
трудові зобов’язання та інші формальні схеми дій. Якщо стандарт 
сформульований правильно, обмеження чітко вказує межі допусти
мої поведінки і наслідки виходу за них. Якщо працівник порушив ці 
обмеження, то дисциплінарне покарання (у тому числі звільнення), 
накладене на винуватого, є правомірним.

Стандарти, як правило, чіткі й недвозначні. Якщо у відділі вста
новлено стандарт, згідно з яким робітники повинні виробляти не 
менше 200 комплектів за годину, то керівник може швидко визначи
ти, виконується стандарт чи ні. Якщо згідно з прийнятими в органі
зації обмеженнями працівники зобов’язані працювати п’ять днів на 
тиждень з понеділка по п’ятницю, за винятком святкових днів, то тоді 
працівники, які приходять на роботу лише три дні на тиждень, безу
мовно, не виконують вимог стандарту.

Оскільки саме точні стандарти є чіткими і недвозначними, то для 
керівника буде неважко використовувати їх для оцінки результатів 
діяльності працівника і як основу для підвищення оплати праці, дис
циплінарних покарань та інших рішень, пов’язаних із результатами 
його роботи.

Стандарти і норми точно визначають, що необхідно одержати для 
досягнення поставленої мети. Інколи неможливо визначити стан
дарти в кількісній формі. Це не виправдовує відсутність встановлен
ня контрольних показників у цій галузі взагалі. Навіть суб’єктивний 
показник за умов, що усвідомлюється його обмеженість, краще ніж ні
чого. Деякі організації, які успішно застосовували кількісні парамет
ри, мали суттєві труднощі, оскільки не зуміли встановити показник 
результативності в тих сферах, які важко піддаються вимірюванню 
(соціальна відповідальність та етика, конфліктність, моральнопси
хологічний клімат у колективі). 

2. Порівняння досягнутих результатів з визначеними стандар-
тами. На цьому етапі менеджер повинен визначити, наскільки досяг
нуті результати відповідають очікуваним. Діяльність, здійснювана 
на цій стадії контролю, полягає у визначенні масштабу відхилень, 
вимірюванні результатів, переданні інформації та її оцінці.

Керівництво вищої ланки встановлює масштаб	 допустимих	 від-
хилень (величину, у межах якої відхилення одержаних результатів 
від запланованих не повинно викликати тривоги). Одним із засобів 
можливого збільшення економічної ефективності контролю є вико
ристання методу управління за принципом виключення. Він полягає 
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в тому, що система контролю повинна спрацьовувати тільки за наяв
ності помітних відхилень від стандартів. 

Передання і поширення інформації відіграють ключову роль у за
безпеченні ефективності контролю. Для того щоб система контролю 
діяла ефективно, необхідно обов’язково доводити до відома відпо
відних працівників організації встановлені стандарти та інформацію 
щодо досягнутих результатів. 

3. здійснення необхідних коригуючих дій. Залежно від резуль
татів попереднього етапу контролю менеджер може обрати одну із 
трьох ліній поведінки:
 · Не	застосовувати	жодних	заходів. Основна мета контролю полягає 

в тому, щоб домогтися становища, за якого процес управління 
організацією змусив би її функціонувати згідно з планом. Коли 
зіставлення фактичних результатів із стандартами вказує на те, 
що мета досягається, краще не вживати жодних заходів. Якщо 
система контролю показала, що в якомусь елементі організації не 
все йде на лад, необхідно продовжувати вимірювання результатів, 
повторюючи цикл контролю.

 · ліквідувати	відхилення. Система контролю, що не дає змоги лікві
дувати відхилення, перш ніж вони переростуть у великі пробле
ми, недоречна. Коригування повинно концентруватися на лікві
дації справжньої причини відхилення. Суть коригування полягає 
в тому, щоб зрозуміти причини відхилення і досягти повернення 
організації до правильного способу дій.

 · Переглянути	 стандарти. Не всі відхилення від стандартів слід 
ліквідувати. Інколи самі стандарти можуть бути нереальними, 
тому що вони ґрунтуються на планах, а плани — це лише прогнози 
майбутнього. При перегляді планів повинні переглядатися і стан
дарти.

13.4. Методи контролю

До основних методів контролю належать: обстеження, перевір
ка, контрольний обмір виконання робіт, ревізія та інші [10; 12; 23; 
67; 72].

Обстеження — безпосереднє вивчення певних об’єктів органі
зації, які контролюються. Цей метод застосовується для визначення 
стану підприємства загалом чи його підрозділів. Він полягає в огляді 
відповідних об’єктів, ознайомленні з документами, отриманні по
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яснень від підлеглих осіб та в інших діях. У результаті проведення 
обстеження контролююча особа виявляє недоліки, що “лежать на по
верхні”.

Об’єктами обстеження можуть бути: товарноматеріальні цінності; 
складське господарство; територія; обладнання; робота персоналу; 
дотримання посадових інструкцій і правил поведінки; дотримання 
технології виробництва тощо.

Як правило, обстеження здійснюється на початку перевірки. Воно 
дає змогу отримати загальне уявлення про об’єкт, що перевіряється, а 
також зібрати дані, необхідні для подальшого контролю.

Перевірка — фактичне вивчення окремих питань діяльності ор
ганізації або дій апарату управління на підставі заяв, сигналів, скарг 
або відповідно до плану роботи суб’єкта, що контролюється. Перевір
ка, як правило, має тематичний характер і може бути систематичною 
або періодичною, функціональною і міжфункціональною, суцільною 
і вибірковою.

До основних варіантів перевірки належать:
 · арифметична	— перевірка документів із метою визначення пра

вильності підрахунків та виявлення зловживань і крадіжок, що 
приховані за неправильними арифметичними діями;

 · нормативно-правова	— перевірка господарських операцій щодо їх 
відповідності різним нормативним актам, інструкціям, стандартам, 
положенням;

 · зустрічна	перевірка	документів	— перевірка достовірності та пра
вильності відображених у документах господарських операцій, 
яка здійснюється шляхом порівняння даних різних документів, 
що належать до однієї і тієї ж або різних, але взаємопов’язаних 
господарських операцій і знаходяться в різних підрозділах під
приємства;

 · взаємна	 перевірка	— перевірка різних за своїм характером доку
ментів і облікових даних, у яких відображено господарські опе
рації, що перевіряються.
Перевірка	 дотримання	 трудової	 дисципліни	 здійснюється на ро

бочих місцях шляхом вибіркового спостереження, хронометражу і 
фотографувань робочого дня. За допомогою такої перевірки вияв
ляють запізнення, неявки на роботу, ступінь зайнятості працівників, 
простої працівників внаслідок неефективної організації виробничо
го процесу. Результати таких перевірок використовують надалі при 
визначенні заробітної плати.
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Перевірка	 виконання	 прийнятих	 рішень застосовується для ви
вчення та аналізу дотримання виконавчої дисципліни. Передбачає 
отримання від підлеглих усних чи письмових пояснень і довідок для 
прийняття подальших рішень керівником.

Перевірка	фактів	за	заключною	операцією	застосовується для еко
номії часу, коли можна не здійснювати перевірку всіх документів і 
бухгалтерських записів. Наприклад, немає необхідності перевіряти 
виконання операцій по всьому технологічному циклу, а досить пере
вірити фактичну наявність деталей, за які нараховано заробітну пла
ту по кінцевій операції.

Цей метод фактичного контролю застосовують і для визначення 
планових витрат і матеріалів за звітний період за даними складського 
обліку та прийнятої від цехів готової продукції.

Контрольне вимірювання виконаних робіт (будівельних, мон
тажних, ремонтних) здійснюється на об’єкті. За допомогою конт
рольного вимірювання встановлюються фактичний обсяг і вартість 
виконання робіт і перевіряється правильність їх відображення в ак
тах приймання робіт і нарядах працівників. 

За допомогою вимірювання перевіряють:
 · зміст, кількість та вартість виконаних робіт;
 · відповідність виконаних робіт передбаченим кошторисним нор

мам;
 · завершеність об’єктів, конструктивних елементів, етапів і вико

нання робіт або їх частин.
Ревізія — метод документального контролю фінансовогосподар

ської діяльності організації за дотриманням законодавства з фінан
сових питань; достовірності обліку та звітності; спосіб документаль
ного виявлення нестач, розтрат, привласнення коштів і матеріальних 
цінностей; запобігання фінансовим зловживанням.

Ревізія є важливим засобом виявлення фактів зловживань, безгос
подарності, недбалого ставлення до виконання службових обов’язків, 
порушень нормативних положень та інструктивних вказівок.

Ревізія здійснюється із застосуванням прийомів фактичного кон
тролю: аналізу сировини і матеріалів у виробництві, контрольного 
вимірювання виконаних робіт, опитування осіб, очного спостере
ження, порівняння і прийомів документальної перевірки.

Інвентаризація — перевірка наявності та стану об’єкта контролю, 
яка здійснюється шляхом спостереження, вимірювання, реєстрації та 
порівняння отриманих даних.
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Завданнями інвентаризації є:
 · забезпечення контролю за наявністю і станом майна, використання 

матеріальних, фінансових та інших ресурсів, відповідності із за
твердженими нормами, планом;

 · виявлення понаднормово використаних і невикористаних мате
ріальних цінностей;

 · виявлення й усунення фактів безгосподарності та безвідпові
дальності, виявлення резервів матеріальних ресурсів, застосування 
заходів щодо їх використання;

 · контроль за станом обліку і звітності матеріально відповідальних 
осіб;

 · запобігання негативним явищам у діяльності підприємства.
Аналіз господарської діяльності — вивчення системи показ

ників, що характеризують діяльність організації та її підрозділів, 
сприяють підвищенню ефективності праці.

Економічний аналіз здійснюють на основі всебічного вивчення і 
перевірки фактичних матеріалів, даних обліку і звітності, зіставлен
ня їх із плановими завданнями і нормативами за окремими показни
ками. Це дає змогу контролювати хід виконання планів, оцінювати 
ефективність використання матеріальних і фінансових ресурсів, ви
явити фактори, що негативно вплинули на виконання завдань, знахо
дити додаткові резерви.

Аналіз господарської діяльності проводиться за допомогою порів
няння, зіставлення, групування тощо.

Контрольне приймання продукції за якістю і кількістю здій
снюється при визначення достовірних даних відділом технічного 
контролю щодо кількості та якості продукції. Цей метод контролю 
доцільно використовувати у випадках виявлення приписок за да
ними про відпуск і реалізацію продукції, для перевірки сигналів про 
розкрадання сировини, матеріалів, готової продукції, для правиль
ного нарахування зарплати працівникам.

Перевірка операцій у натурі провадиться з метою перевірки опе
рацій із придбання матеріальних цінностей, правильності складання 
актів на введення об’єктів в експлуатацію після закінчення їх будів
ництва або капітального ремонту, наявності товарноматеріальних 
цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання.

Дослідження операцій на місці. Цей метод контролю застосо
вують у разі перевірок підрозділів організації, розташованих на знач
ній відстані від неї. Дослідження операцій на місці здійснюють при 
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перевірці: виходу з ремонту об’єктів основних фондів; визначення 
готовності об’єктів капітального ремонту; зношування основних 
фондів; порядку зберігання, приймання і відпуску матеріальних цін
ностей; організації виробництва; технологічних процесів і праці.

Експертна оцінка застосовується при дослідженні якості вико
наних робіт, господарських операцій, документів. Вона здійснюється 
фахівцями різних галузей знань (експертами) за дорученням керів
ника. Експерт повинен дати правову, достовірну й об’єктивну оцінку, 
яка залежить від наданих йому матеріалів, правильного формулю
вання поставлених йому питань. 

13.5. рекомендації щодо здійснення  
 ефективного контролю

Для ефективного проведення контролю необхідно заздалегідь 
з’ясувати такі питання:
 · що контролюється (працівник як особистість; його метод праці; 

результати праці);
 · хто і якими методами контролює;
 · з якою метою організується контроль.

Потрібно ставити розумні, обґрунтовані вимоги (цілі, норми, стан
дарти, критерії), які сприймаються виконавцями. Підлеглі повинні 
відчувати, що стандарти оцінки їхньої діяльності достатньо повно й 
об’єктивно відображають їх роботу.

Необхідно підтримувати зворотний зв’язок із працівниками, ро
боту яких контролюють. Таке спілкування підвищує вірогідність 
правильного розуміння підлеглими мети контролю, допомагає ви
значити й усунути недоліки системи контролю.

Варто уникати надмірного контролю, який має кілька негативних 
наслідків:
 · викликає роздратованість у досвідчених працівників;
 · заважає розвитку самостійності та впевненості працівниківпо

чатківців;
 · працівники прагнутимуть краще виконувати тільки ту роботу, що 

контролюється, а також перестануть займатися самоконтролем;
 · значні витрати на його організацію.

Необхідно заохочувати підлеглих за виконання вимог, досягнен
ня стандартів. Якщо працівники не відчувають чіткого зв’язку між 
одержаними результатами і винагородою або розуміють, що вина
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города несправедлива і не стосується результатів перевірки, їхня 
продуктивність і виконавча дисципліна погіршиться.

Потрібно комплексно застосовувати відкритий і прихований, а 
також плановий і неплановий контроль. Відкритий і плановий конт
роль забезпечує нормальне виконання вимог, завдань і стандартів, 
хоча б на період перевірки. А неплановий і прихований контроль не 
дає підлеглим змоги повністю розслаблятися в періоди між плано
вими перевірками.

Необхідно забезпечити конструктивний, а не формальний підхід 
щодо проведення перевірок. Основою конструктивного підходу до 
контролю є прагнення керівника виконати визначені завдання, стан
дарти і вимоги. За формального підходу керівники і фахівці переві
ряють необ’єктивно, вибірково, поверхово, інколи через недовіру і 
негативне ставлення до деяких підлеглих. Для того щоб не показати 
себе некомпетентними перед підлеглими, деякі менеджери можуть 
перевіряти тільки ті напрями роботи, на яких вони добре розумі
ються.

Про результати перевірок необхідно сповіщати всіх причетних 
працівників і посадових осіб. Тоді вірогідність відхилень за визначе
них і доведених до підлеглих причин зменшується.

контрольні питання і завдання

 1. Яку роль відіграє контроль у процесі управління організацією?
 2. Розкрийте зв’язок контролю з іншими функціями управління.
 3. Наведіть основні принципи організації контролю.
 4. Які методи попереднього контролю ви знаєте?
 5. Які функції виконує заключний контроль?
 6. Із яких основних етапів складається процес контролю?
 7. Охарактеризуйте відомі вам методи фінансового контролю.
 8. Розкрийте ваше ставлення до прихованого контролю в органі

зації.
 9. Розробіть перелік заходів щодо удосконалення контролю за збе

реженням товарноматеріальних цінностей в організації.
 10. Наведіть рекомендації щодо здійснення ефективного контролю в 

організації.
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	 Розділ	14.	уПраВління організаційниМи 
коМунікаціяМи

14.1. Сутність і роль організаційних  комунікацій

Термін “комунікація” походить від латинського communico	— “роб
лю спільним, зв’язую, спілкуюсь”. Вживається в таких значеннях:
 · шляхи сполучення, транспорту, зв’язку, мережі комунального гос

подарства;
 · форма зв’язку (радіо, телеграф тощо);
 · процес передання повідомлень за допомогою технічних засобів — 

засобів масової інформації (радіо, телебачення, преса);
 · акт спілкування, зв’язок між двома особами або більше, передан

ня інформації однією особою іншій.
організаційні	комунікації	— процес двостороннього обміну ідеями 

й інформацією, який веде до взаємного розуміння.
Комунікацію разом з прийняттям рішень називають поєднуваль

ними процесами, тому що вони забезпечують зв’язок між функціями 
управління — плануванням, організацією, мотивацією, контролем, а 
також із внутрішнім і зовнішнім середовищами (рис. 14.1).

Рис.	14.1.	комунікаційні процеси внутрішнього  
і зовнішнього середовищ організації
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Роль комунікації у підвищенні ефективності управління організа
цією виявляється в тому, що за її допомогою:
 · узгоджуються дії різних підрозділів і працівників організації при 

вирішенні комплексних завдань і проблем;
 · передається адекватна інформація всередині організації та за її 

межами;
 · здійснюються переконання і мотивація керівництва, персоналу ор

ганізації та її ділових партнерів.
Ефективна комунікація важлива для успішного керування, ос

кільки:
1) вирішення значної частини управлінських завдань ґрунтується 

на прямій взаємодії між посадовими особами;
2) міжособистісна комунікація є кращим способом обговорення і 

вирішення неоднозначних і суперечливих питань.

14.2. Процес комунікації: елементи та етапи

Комунікаційний	 процес	— це обмін інформацією між двома осо
бами або більше. Основною метою комунікаційного процесу є забез
печення розуміння повідомлень, що передаються.

У процесі обміну інформацією можна виокремити чотири базо
вих елементи (рис. 14.2) [10; 24; 56; 72]:
 · відправник	— особа, яка генерує ідеї чи збирає інформацію і 

передає її. Відправником може бути одна людина чи група людей, 
які працюють разом;

 · повідомлення	— інформація, закодована за допомогою символів 
(вербальних, невербальних);

 · канал	— засіб, за допомогою якого повідомлення спрямовується 
від відправника до одержувача;

 · одержувач	— особа, якій призначена інформація і яка її інтер
претує.
Комунікаційний процес складається з кількох взаємопов’язаних 

етапів, на кожному з яких зміст повідомлення, що передається, може 
бути змінено, перекручено чи повністю втрачено (рис. 14.3).

Розглянемо зміст і специфіку кожного етапу комунікаційного 
процесу.

Виникнення ідеї. Перший етап комунікації починається з форму
лювання ідеї або добору інформації. Відправник вирішує, яку ідею 
або повідомлення варто зробити предметом обміну. При цьому необ
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хідно дотримуватися правила: не починати говорити, не почавши 
думати. На першому етапі комунікації потрібно усвідомити, які ідеї 
призначені для передання повідомлень, і бути впевненим в адекват
ності й доречності ідей з урахуванням конкретної ситуації і мети.

кодування і вибір каналу. На цьому етапі відправник повинен за
кодувати ідею — перетворити її на повідомлення за допомогою сим
волів. Такими символами можуть бути слова, інтонації, жести (мова 
тіла), міміка, вчинки тощо.

Існують певні принципи точного кодування повідомлень. До них 
належать:
 · доречність (повідомлення необхідно зробити доречним, важли

вим, ретельно добираючи для цього прийнятний момент комуні
кації, слова, символи чи жести);

 · простота (у повідомленні слід використовувати найпростіші сло
ва, символи чи жести, зменшувати їх кількість);

 · організація (для зручності сприйняття повідомлення його можна 
структурувати, розбити на кілька блоків);

 · повторення (слід виділити основні моменти повідомлення і по
вторити їх щонайменше один раз; повторення особливо важливе 
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і вибір каналу
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повідомлення
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Рис.	14.3.	етапи комунікаційного процесу

Рис.	14.2.	елементи комунікаційного процесу
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для усної комунікації, коли люди можуть не розібрати слів 
відправника);

 · зосередження на головному (потрібно концентруватися на іс
тотних аспектах повідомлення, воно повинно бути зрозумілим, не 
містити зайвих подробиць).
Відправнику також потрібно обрати канал для передання повідом

лення, наприклад усний, письмові матеріали, електронні засоби зв’яз
ку, зокрема комп’ютерні мережі, електронну пошту тощо.

Обраний канал повинен відповідати важливості та змісту повідом
лення, а також бути сумісним із типом символів, використаних для 
кодування.

Для передання важливих повідомлень бажано обирати кілька ка
налів комунікації, які доповнюватимуть один одного.

Передання повідомлення. На цьому етапі відправник викорис
товує обраний канал для передання повідомлення, яке багато людей 
помилково сприймають за власне процес комунікації. Передання є 
лише одним із найважливіших етапів просування ідей від однієї осо
би до іншої. Відправник повинен пересвідчитися, що повідомлення 
одержане і є зрозумілим адресату.

декодування. Це процес, за допомогою якого отримувач повідом
лення перетворює одержані символи на конкретну інформацію й ін
терпретує її значення. Обмін інформацією слід вважати ефективним, 
якщо одержувач продемонстрував розуміння ідеї, здійснивши дії, 
яких чекав від нього відправник.

На ефективність комунікаційного процесу значно впливають шум 
і зворотний зв’язок.

Шум	— будьяке втручання у процес комунікації, що перекручує 
зміст повідомлення. Шум трапляється на всіх етапах комунікацій
ного процесу. Приклади шуму:
 · сильний паралельний сигнал;
 · мовні, звукові помилки;
 · пошкодження в лініях зв’язку;
 · значна кількість рівнів керівництва в організації тощо.

зворотний	 зв’язок	 між відправником і одержувачем інформації 
відбуваються, коли вони міняються комунікаційними ролями і ін
формація йде у зворотному напрямі. Таким чином відправник і одер
жувач інформації пересвідчуються, що вони правильно зрозуміли 
один одного.



323

14.3. Види комунікації в управлінні

В управлінні використовують різноманітні види комунікації 
(табл. 14.1) [24; 56; 72; 84; 98] .

Щодо	 організації	 виокремлюють зовнішні та внутрішні комуні
кації.

Таблиця	14.1
Види комунікації

класифікаційна ознака Види комунікації

Щодо організації Внутрішні, зовнішні

За напрямом Вертикальні, горизонтальні

За змістом Лінійні, функціональні

За специфікою здійснення Організаційні, міжособистісні

За формами організації Ділова розмова, суперечка, дискусія,  
полеміка, диспути, дебати, торги, наради, 
ділові переговори

За рівнем регламентації Формальні, неформальні

За методами передачі повідомлень Вербальні, невербальні

За носіями інформації Усна, письмова, електронна

Зовнішні комунікації здійснюються між організацією й окреми
ми людьми, групами, сегментами суспільства, з якими вона взаємо
діє. Із споживачами організації спілкуються за допомогою реклами 
та інших програм просування товарів на ринок; у сфері відносин 
із суспільством значна увага приділяється створенню позитивного 
іміджу. Організації підпорядковуються державному регулюванню 
і надсилають контролюючим органам велику кількість звітної до
кументації. Організації намагаються вплинути на зміст майбутніх 
законів і рішень влади. Для цього вони використовують лобістів, 
роблять внески на користь різних політичних партій, груп, комітетів. 
У галузях, де створено профспілки, організації повинні підтриму
вати зв’язки із законними представниками найманих працівників.

За допомогою цих та інших комунікацій організації реагують на 
події і фактори зовнішнього середовища, частиною якого вони є.

Внутрішні комунікації здійснюються всередині організації, вони 
можуть бути формальними і неофіційними, лінійними і функціо
нальними, вертикальними і горизонтальними.
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Внутрішні комунікації забезпечують зв’язок і скоординованість 
дій частин організації: рівнів керівництва, підрозділів, посадових 
осіб, керівників і підлеглих.

за	 напрямом	 виділяють вертикальні й горизонтальні комуні
кації.

Вертикальні комунікації — обмін інформацією між керівниками 
і підлеглими, який має субординаційний характер. Вертикальні ко
мунікації поєднують ієрархічні рівні в організації та її частинах. За 
спрямуванням вертикальні комунікації розподіляються на висхід
ні (спрямовані від підлеглих до керівництва; здійснюються у формі 
звітів, пропозицій, пояснювальних, службових записок; мають за 
мету оповіщення вищого керівництва про те, що робиться на нижчих 
рівнях ієрархічної системи) та низхідні (спрямовані від керівництва 
до підлеглих; здійснюються у формі наказів, розпоряджень, доведен
ня інформації).

Через вертикальні комунікації вирішуються проблеми влади і 
впливу в організації. Із розвитком і зростанням організації, розши
ренням масштабу її бізнесу ефективність вертикальних комунікацій 
погіршується.

Існують певні правила успішного здійснення вертикальних ко
мунікацій: 
 · правильний, ввічливий стиль мови;
 · достатня гласність, що перешкоджає виникненню чуток;
 · недопущення дріб’язкової опіки над підлеглими;
 · дотримання принципу єдності керівництва.

Горизонтальні комунікації — обмін інформацією між рівними 
за статусом частинами або членами організації; вони забезпечують 
принцип координації та сприяють взаємодії частин організації при 
вирішенні спільних проблем. Умовою ефективного здійснення го
ризонтальних комунікацій є чіткий розподіл обов’язків, повнова
жень і відповідальності структурних підрозділів, дотримання служ
бової етики взаємовідносин, використання сучасних засобів зв’язку 
тощо. Формами реалізації горизонтальних комунікацій є проведення 
зборів, нарад, робочих зустрічей, створення робочих цільових груп 
і команд. Горизонтальні комунікації найбільш розвинені в організа
ціях з матричними і плоскими структурами управління, за демокра
тичного стилю керівництва.

за	змістом	управлінські комунікації розподіляються на лінійні і 
функціональні.
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Лінійні комунікації — відносини, у яких керівник реалізує свої 
посадові повноваження і здійснює пряме управління підлеглими. Лі
нійні комунікації спрямовані в організаційній ієрархії згори вниз, як 
правило, мають форми наказів, розпоряджень, команд, вказівок і за
безпечують досягнення організаційних цілей. Найбільше лінійні ко
мунікації поширені у підрозділах постачання, виробництва, продажу.

Функціональні комунікації спрямовані в організаційній ієрархії 
знизу вгору, мають дорадчий характер і виступають у формі порад, 
рекомендацій, альтернативних рішень, інформування. Функціональ
ні комунікації підвищують якість рішень, які приймаються лінійни
ми менеджерами, компенсують незнання ними деталей у таких галу
зях, як науководослідні та дослідноконструкторські роботи, кадри, 
фінанси, бухгалтерія, технологія, маркетинг, законодавство.

за	 специфікою	 здійснення	 комунікації можуть бути організацій
ними і міжособистісними.

Менеджери і фахівці повинні мати уявлення про перепони в ор
ганізаційних комунікаціях. До них належать:
 · фільтрація, зміна змісту повідомлень між рівнями керівництва;
 · перевантаження каналів комунікації та менеджерів, які не в змозі 

ефективно реагувати на всю інформацію;
 · незадовільна структура організації, наприклад, значна кількість 

рівнів керівництва;
 · неефективне використання робочих груп, персоналу; конфлікти 

між підрозділами організації.
Способами удосконалення організаційних комунікацій є:

 · регулювання інформаційних потоків в організації;
 · систематичні нетривалі робочі зустрічі керівника з одним, кіль

кома чи з усіма підлеглими для розподілу завдань, обговорення 
пріоритетів, проблем;

 · застосування систем зворотного зв’язку (переміщення працівни
ків, опитування персоналу);

 · упровадження систем збирання пропозицій;
 · застосування сучасних інформаційних технологій.

За формами організації виділяють такі види комунікації: ділова 
розмова, суперечка, дискусія, ділова бесіда, торги, наради, ділові пе
реговори.

Ділова розмова — розмова з колегами і партнерами, клієнтами, 
замовниками, суперниками і конкурентами з метою вирішення орга
нізаційних питань.
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Суперечка як форма організаційної комунікації має такі особли
вості:
 · конфліктний характер обговорення;
 · участь принаймні двох суб’єктів (пропонента і опонента), які ве

дуть боротьбу за власні тези і спростовують тези іншої сторони;
 · учасники суперечки рівнозначні між собою у процесі обміну дум

ками за ступенем активності, видами і формами прямого і зворот
ного зв’язку;

 · предметом суперечки є положення, про яке кожна сторона має 
власну думку;

 · суперечка як вид ділового спілкування не регламентується у 
часовому, просторовому і процедурному відношеннях;

 · наслідком суперечки часто є конфронтація її учасників.
Дискусія як форма ділового спілкування пов’язана з організо

ваністю, упорядкованістю, колективною діяльністю щодо з’ясування 
істини. Дискусія має такі особливості:
 · учасники дискусії є партнерами, співавторами у колективному 

обговоренні суперечливих положень;
 · мета дискусії — не спростувати точку зору опонентів, а проана

лізувати її, знайти і використати позитивні тези;
 · позиції сторін можуть бути не тільки взаємовиключними, а й 

взаємодоповнюючими;
 · обговорення суперечливих положень пов’язане із аналізом, ко

лективною діяльністю, формуванням спільної точки зору;
 · на відміну від суперечки, що супроводжується конфліктністю 

думок, дискусія призводить до компромісу.
Ділова бесіда — форма усної комунікації між кількома людьми у 

вузькому колі.
Офіційні рішення за результатами ділових бесід приймаються не 

завжди, але їх учасники одержують інформацію для наступних дій.
Бесіди є важливим елементом таких управлінських процедур, як 

оформлення на роботу, звільнення працівників, прийом відвідувачів, 
консультування, ділові переговори, зустрічі.

Ділові бесіди можуть бути офіційними (робочими) й неофіційни
ми; цільовими, що мають конкретні завдання, та загальними; регла
ментованими, що проводяться відповідно до певних правил, і нерег
ламентованими.

Для ділової бесіди як форми комунікації властиві тісні контакти, 
пряме спілкування, обов’язковий зворотний зв’язок.
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Збори — форма колективного обміну інформацією, який закін
чується прийняттям конкретних рішень. На зборах повинен бути 
присутнім увесь персонал організації (підрозділу). Розглядаються за
гальні питання, накопичені впродовж певного проміжку часу. Метою 
зборів часто може бути підбиття підсумків діяльності та визначення 
планів на майбутнє.

За рівнем регламентації розрізняють формальні та неформальні 
комунікації.

Формальні комунікації організуються за офіційними каналами 
та мають зміст і форму, визначені керівництвом. Забезпечують обмін 
інформацією між ієрархічними частинами, посадовими особами орга
нізації. Можуть визначатися установчими документами підприєм
ства.

До найбільш поширених формальних каналів комунікації в ор
ганізаціях належать інформаційні бюлетені, дошки оголошень, елек
тронна пошта, регулярні збори, наради, бланки документації, а також 
особисте спілкування посадових осіб.

Проблемою формальних комунікацій у великих організаціях є на
ростання інформаційного перевантаження менеджерів, що знижує 
ефективність управлінських рішень.

Неформальні комунікації реалізуються в обхід офіційних ка
налів і розвиваються тоді, коли формальні комунікації організо
вані неефективно. Основою неформального обміну інформацією є 
відносини між людьми, а не посади, які вони займають. Найбільш 
поширеними прикладами неформальної комунікації є чутки. Не
формальні комунікації характеризуються широтою охопленням 
(інформація передається скрізь, де є люди) і високою швидкістю 
поширення (вищою порівняно з офіційною інформацією). Чутки не 
замінюють офіційну інформацію, а доповнюють її. Для керівництва 
організації та персоналу чутки мають і позитивні сторони. Вони мо
жуть бути ранньою системою попередження персоналу про погані 
новини задовго до офіційного повідомлення про них. Неформальні 
комунікації згуртовують людей, допомагають “відвести душу”, да
ють можливість у неофіційній ситуації обговорити робочі проблеми. 
Спілкування людей здійснюється за допомогою вербальної та невер
бальної комунікації. 

Вербальна комунікація — передання інформації шляхом пові
домлень, зашифрованих у словах. Вербальні комунікації реалізують
ся через усні та письмові повідомлення. Усне передання інформації 
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здійснюється у процесі мовного діалогу, нарад, переговорів, презен
тацій, телефонних розмов, коли найбільший її обсяг передається за 
допомогою голосового зв’язку. Письмові комунікації реалізуються 
через документи у вигляді листів, наказів, розпоряджень, інструкцій, 
нормативних положень, коли керівник передає підлеглому письмові 
вказівки.

Невербальні комунікації — передання інформації без викорис
тання слів, за допомогою мови рухів, параметрів мови тощо. Важ
ливість невербальної комунікації виявляється в тому, що:
 · до 70 % інформації людина сприймає за зоровим (візуальним) 

каналом;
 · невербальні сигнали допомагають зрозуміти справжні почуття і 

думки співбесідника;
 · ставлення до співрозмовників нерідко формується під впливом 

першого враження, а воно, у свою чергу, є результатом дії невер
бальних факторів: стилю одягу, виразу обличчя, погляду, манери 
поведінки.
Невербальні сигнали завжди спонтанні, несвідомі й, на відміну від 

слів, щирі. 
Невербальна комунікація містить п’ять підсистем:

 · просторова підсистема (міжособистісна відстань);
 · погляд;
 · оптикокінетична підсистема (зовнішній вигляд, міміка, пози, 

жести);
 · паралінгвістична підсистема (вокальні якості: діапазон, тональ

ність, тембр голосу);
 · екстралінгвістична, чи позамовна, підсистема (темп мови, паузи, 

сміх тощо).
Роль невербальної комунікації у діловому спілкуванні підтвер

джується експериментальними дослідженнями, згідно з якими слова 
розкривають тільки 7–10 % змісту інформації, майже 40 % значення 
мають звуки, інтонації та 50 % — пози і жести.

За носіями інформації комунікації розподіляються на усні, пись
мові та електронні.

У багатьох ситуаціях найбільш ефективною є усна комуніка-
ція, що здійснюється за прямого контакту. Під час усної комуніка
ції є можливість точного і детального передання суті повідомлень, 
уточнення незрозумілих питань, виключення неправильного розу
міння завдань. Якщо підлеглий може ставити питання, то ймовір
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ність того, що він правильно зрозумів розпорядження, зростає на 
20 %, а якщо він висловлює зауваження, то його розуміння зростає 
ще на 15 %.

Письмова комунікація здійснюється в організації шляхом роз
роблення і поширення різних документів — наказів, інструкцій, служ
бових записок тощо. До завдань письмової комунікації належать: ін
формування працівників; здійснення на них управлінського впливу; 
інструктаж у зв’язку з початком певної роботи, контроль за її резуль
татами; звітування про виконане за певний період; повідомлення про 
події. Відповідно до цих завдань письмової комунікації розробля
ються документи, які можуть бути: розпорядчими (наказ, вказівки); 
організаційними (положення, статут, інструкція, протокол); інфор
маційнодовідковими (довідка, доповідна чи пояснювальна записка, 
акт, службовий лист, телеграма, телефонограма, факсограма); особис
тими (автобіографія, заява, довіреність).

Ключем до ефективної письмової комунікації є дотримання 
певних вимог до інформації: ясності, повноти, надійності, правиль
ності.

14.4. інформаційні канали та мережі  
 в організації

У межах організаційної структури як інструмента управління 
функціонують інформаційні мережі — з’єднання підрозділів, поса
дових осіб за допомогою інформаційних потоків. Інформаційні мере
жі поділяються на первинні (“Зірка”, “Шпора”, “Коло”) та вторинні 
(“Тент”, “Намет”, “Будинок”).

Первинні інформаційні мережі. В інформаційній	 мережі	 “зірка”	
(рис. 14.4) один керівник контролює діяльність кількох підлеглих. 
Інформаційні потоки виходять з одного центру. “Зірка” дає змогу 
швидко розпочати дії, оскільки інструкцію та інформацію із центру 
можна надіслати одночасно у всі точки. У “Зірці” є визнаний лідер 
(керівник), який займає ключову позицію, він може контролювати 
інформацію у своїх інтересах. 

Якість праці “Зірки” визначається в центрі. Вона не може бути ви
щою, ніж якість праці лідера (А). Мережа “Зірка” стійка і ефективна у 
невеликому колективі (не більше 10 співробітників). Якщо у мережі 
працює 10–12 співробітників, керівнику буде складніше обробляти 
інформацію.
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Рис.	14.4.	інформаційна мережа “зірка”

Особливість інформаційної	мережі	“Шпора”	(рис. 14.5) полягає в 
тому, що між керівником (А) і підлеглими (В, Г, Д тощо) з’являється 
працівник (Б), який посідає ключову позицію і відділяє номіналь
ного керівника від виконавців, контролює інформацію у своїх ін
тересах. Ним можуть бути перший заступник, помічник, референт, 
офіссекретар та ін. На цю позицію керівник повинен добирати про
фесіональних і відданих співробітників.

Рис.	14.5.	інформаційна мережа “Шпора”

інформаційна	 мережа	 “Коло”	 (рис. 14.6) може бути сформована 
в невеликих організаціях із гнучкою структурою управління, при 
роботі проблемноцільових груп, на засіданнях комітетів, комісій і 
при проведенні проблемних нарад. Головна особливість цієї інформа
ційної мережі — обмеження чи повна відсутність формального керів
ництва. 

Характеристика інформаційної мережі “Коло”: сприятливий мо
ральний клімат; можливість висування лідерів; розвиток творчого 
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підходу до роботи; ефект синергії; нестійкість; обмежене фільтруван
ня інформації.

Вторинні інформаційні мережі. “Тент” — поширена інформаційна 
мережа, в якій інформаційні потоки йдуть до однієї людини (керівни
ка), яка обробляє інформацію і здійснює управління (рис. 14.7). 

Це міцна та стійка інформаційна мережа з високим ступенем центра
лізації керівництва, чітко та ясно визначеною владою і відповідальніс
тю; створюється за умови, якщо основні напрями діяльності фірми не 
пов’язані між собою. Уся інформація проходить через керівника (А).

Рис.	14.7.	інформаційна мережа “тент”

інформаційна	мережа	“Намет”	(рис. 14.8) утворюється тоді, коли 
керівник (А) вважає, що вирішення загальних проблем його безпосе
редніми підлеглими (наприклад, заступниками (Б1 і В1) є ефектив
нішим, ніж передання їх для вирішення нагору. 

Канал “Б1 — В1” може бути створений офіційно, неофіційно і 
без відома керівника.

Мережа “Намет” дає змогу швидко вирішувати виниклі проблеми 
без узгодження з керівником (це послаблює його владу). 
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Рис.	14.6.	інформаційна мережа “коло”
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Рис.14.8.	інформаційна мережа “намет”

інформаційна	мережа	“Будинок”	(рис. 14.9) утворюється за умови, 
якщо всі посадові особи можуть обмінюватися інформацією не тіль
ки по вертикалі, а й по горизонталі. 

Така система дає змогу узгодити діяльність і швидше вирішувати 
загальні проблеми навіть на нижчих рівнях керівництва. Стабільність 
положення керівника зменшується. Виникає потреба посилення кон
тролю за діями підлеглих. 

Рис.	14.9.	інформаційна мережа “Будинок”

14.5. ділові наради

Нарада	— метод управління, у процесі якого відбувається обмін 
інформацією та досвідом на основі колективних знань, а також ви
робляються й ухвалюються рішення, які доводяться до виконавців. 
Виокремлюють різні види ділових нарад (рис. 14.10).

Проблемна	 нарада	 проводиться з метою пошуку оптимального 
вирішення проблеми впродовж обмеженого терміну. Схема її про
ведення: повідомлення або доповідь; питання до доповідача; обмін 
думками; пропозиції щодо прийняття рішень. 
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інструктивна	 нарада	 проводиться для доведення наказів, роз
поряджень і необхідної інформації підлеглим. До учасників наради 
доводяться рішення, ухвалені керівництвом фірми, державними ор
ганами управління, що стосуються різних аспектів діяльності фірми, 
дається інструктаж. 

оперативна	 (диспетчерська)	 нарада	 проводиться з метою отри
мання від підлеглих інформації про поточні справи в організації. Має 
проводитися регулярно, у той самий день і в ту ж годину тижня; склад 
учасників повинен бути постійним.

Нарада	без	збирання	учасників	передбачає вирішення проблемних 
питань у робочому порядку. Проводиться у три етапи:

1) проблема, що потребує вирішення, формулюється керівником 
письмово. Добираються необхідні вихідні матеріали для її вирішення 
і складається список осіб, які можуть взяти участь у пошуку опти
мального рішення;

2) зазначеним особам надсилаються бланки з письмовим форму
люванням проблеми і вказівкою місцезнаходження матеріалів для її 
можливого вирішення. Кожен учасник повинен виробити свою точку 
зору і письмово викласти її на тому ж бланку;

3) керівник збирає заповнені бланки, ознайомлюється з їх зміс
том, спілкується з кожним учасником, уточнює пропозиції. 

алгоритм організації ділової наради. Організація ділової наради 
охоплює підготовку наради та її проведення (рис. 14.11).

рекомендації щодо ефективного проведення ділових нарад.
до	початку	наради
1. Продумайте, як можна обійтись взагалі без наради:

 · рішення може бути прийняте відповідальними за цю частину 
роботи людьми, тоді немає необхідності скликати загальне засі
дання;

Проблемна Інструктивна Оперативна  
(диспетчерська)

Без збирання 
учасників

Види ділових нарад

Рис.	14.10.	Види ділових нарад



334

 · замість того, щоб збиратися всім разом, можна провести конфе
ренцію по селектору;

 · відкласти нараду і внести ці питання в порядок денний наступної;
 · скасувати засідання. Це, поперше, збагатить підлеглих необхід

ним досвідом і, подруге, скоротить витрати вашого власного часу.

Рис.	14.11.	алгоритм організації ділової наради

2. Будьте присутнім тільки на тих засіданнях, де ви можете зроби
ти корисний внесок.

3. До мінімуму скоротіть кількість присутніх, залиште лише тих, 
хто конче потрібний.

4. Виберіть час так, щоб на засідання могли б прийти всі необхідні 
вам люди і щоб потрібна інформація була під рукою.

5. Виберіть прийнятне місце. При цьому важливо все: щоб усім 
було зручно діставатися, наявність необхідного обладнання, розміри 
кімнати тощо.

6. Перш ніж скликати нараду, чітко (і передусім для себе) сфор
мулюйте її мету.

7. Заздалегідь роздайте аркуші з порядком денним, це допоможе 
учасникам краще підготуватися або, принаймні, зорієнтує їх на певні 
питання.

 · виявлення проблемної ситуації
 · прийняття рішення про проведення наради
 · визначення мети наради, її учасників, часу і місця її проведення
 · підготовка інформації (доповіді) для учасників наради
 · інформування учасників наради про цілі, час і місце її проведення
 ·· підготовка приміщення для проведення наради

Підготовка наради

 · розміщення учасників наради
 · ознайомлення учасників з проблемною ситуацією і доповіддю керівника
 · альтернативні пропозиції щодо вирішення проблеми
 · обговорення і попередній вибір прийнятних варіантів рішення (основного  

та запасних)
 · прийняття остаточного рішення, визначення термінів, виконавців і необхід

ного забезпечення для його виконання 

Проведення наради
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8. Чітко обмежте час, необхідний для обговорення порядку ден
ного.

9 Визначте, скільки часу потребує кожне питання, виходячи з його 
важливості.

Під	час	наради
10. Завжди починайте вчасно. Попереджайте про це заздалегідь і 

ніколи не скасовуйте свої рішення.
11. Доручіть комунебудь стежити за часом і вести необхідні за

писи. Регулярно оголошуйте: скільки часу залишилося або скільки 
перевитрачено.

12. Проводьте нараду, не пропонуючи присутнім сідати, коли це 
можливо. Це прискорює обговорення.

13. Починайте одразу з порядку денного і суворо дотримуйтеся 
його.

14. Контролюйте будьяку спробу перервати хід обговорення. До
зволяйте робити це тільки тоді, коли порушене питання є невідклад
ним.

15. Ви повинні досягти поставленої мети. В чому вона полягає? 
Проаналізувати проблему, продумати нові ідеї, виробити рішення, 
поінформувати або скоординувати дії.

16. Сформулюйте висновки і доручення, щоб переконатися, що всі 
дійшли загальної домовленості. Для цього ще раз зверніть увагу на 
всі ці питання і нагадайте про них.

17. Завжди закінчуйте вчасно. Оголошуйте перерву точно за роз
кладом, щоб учасники заздалегідь знали, коли вони можуть розпо
ряджатися особистим часом. Найбільш важливі питання ставте на 
початок порядку денного, щоб у крайньому разі тільки найменш іс
тотні мали б залишитися невирішеними.

18. Користуйтеся контрольним списком порядку денного, щоб час 
від часу здійснювати вибіркову перевірку для визначення ефектив
ності засідання. Перед розглядом кожен учасник повинен відповісти 
на запитання:
 · Чи чітко було сформульовано мету наради?
 · Чи отриманий заздалегідь порядок денний, а також всі необхідні 

матеріали з підготовки до засідання?
 · Чи було досягнуто поставленої мети?

Результати такого анонімного опитування повинні бути негайно 
доведені до відома голови.
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Після	наради
19. Прискорте підготовку записів засідання. Стислі записи повин

ні бути закінчені й роздані протягом 24 (якщо можливо) або 48 го
дин. Люди повинні бути впевнені в тому, що вони отримають добре 
складені стислі звіти. А тих, кому вони не потрібні, взагалі не варто 
запрошувати на засідання. Ці записи є пам’яткою і також примушу
ють довести до кінця прийняті рішення.

20. Переконайтеся, що відповіді отримано і рішення прийнято. За
безпечте виконання прийнятих рішень, постійно контролюючи, якщо 
необхідно. Те, що не зроблено, треба внести до порядку денного на
ступного засідання у пункт “Незакінчені справи”.

21. Проаналізуйте роботу комітетів і комісій. Перевірте, чи вико
нали вони поставлені перед ними завдання, і, якщо ні, яка перспекти
ва їх виконання. Потрібно скасувати ті комітети і комісії, що викона
ли визначені завдання.

14.6. ділові переговори

Переговори	— це зустрічі і наради представників різних фірм щодо 
розгляду бізнеспитань.

Залежно від питань, які розглядаються, переговори можуть мати 
такі цілі:
 · презентація фірми для створення її позитивного іміджу у ділових 

колах;
 · презентація бізнеспроектів для інформування ділових партнерів, 

пошук зацікавлених у підтримці розроблення і реалізації проекту;
 · звіт про виконану роботу;
 · обговорення планів реалізації майбутніх проектів;
 · презентація товару тощо.

Переговори призначені насамперед для того, щоб за допомогою 
взаємного обміну думками у формі пропозицій про вирішення по
ставлених проблем укласти угоду і одержати результати, що відпові
дають інтересам ділових партнерів.

Успіх переговорів цілком залежить від якісної підготовки до їх 
проведення. Перед початком переговорів необхідно мати їх розроб
лену модель: 
 · чітко уявляти предмет і проблему переговорів;
 · розробити приблизну програму, сценарій перебігу переговорів 

(може бути кілька варіантів розвитку подій на переговорах);
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 · визначити питання, щодо яких можливі поступки, а також вищий 
і нижчий рівень компромісів.

14.6.1. Методи і стилі проведення ділових переговорів

У практиці бізнесу сформувалася значна кількість методів і стилів 
проведення ділових переговорів (табл. 14.2) [56; 72; 98]. 

Таблиця	14.2
Методи і національні стилі проведення переговорів

Методи проведення національний стиль проведення

 · Позиційний торг
 · Принципові переговори  

(переговори по суті)

 · Американський
 · Англійський
 · Французький
 · Німецький
 · Японський
 · Південнокорейський
 · Китайський

Метод позиційного торгу. Сутність методу позиційного торгу по
лягає в тому, що учасники спершу займають позиції, якими потім пос
тупаються у певній послідовності. Для вихідних позицій характерне 
значне завищення початкових вимог, які наполегливо відстоюють 
шляхом незначних поступок. Чим жорсткіша позиція і незначніші 
поступки, тим більше часу і зусиль потрібно, щоб мати можливість 
укладання угоди.

Мета позиційного торгу — реалізувати свою завищену позицію 
найбільш повно і за мінімальних поступок. Тому переговори зорієн
товані на певну гру, маніпулювання поведінкою партнера, тиск на 
нього.

Існують два варіанти позиційного торгу. В основу першого покла
дено твердження, що виграш одного з учасників дорівнює програшу 
іншого, а альтернативними результатами переговорів можуть бути 
або абсолютний виграш, або повний програш, “все або нічого”.

Другий, більш цивілізований варіант позиційного торгу трапля
ється частіше. Конфронтація сторін виражена менше, вони мають 
майже однакову силу. Учасники ділових переговорів шляхом торгу 
виходять на певне “середнє рішення”.

Позиційний торг як жорсткий метод ведення комерційних пере
говорів загалом малоефективний тому, що характеризується неперед
бачуваними результатами: значними витратами часу, погіршенням 
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відносин з партнерами, значною вірогідністю відмови від подальшої 
співпраці.

Метод принципових переговорів. Цей метод полягає в тому, що 
партнери не торгуються, а виходять із суті справи і прагнуть знайти 
взаємну вигоду там, де це можливо; за розбіжності інтересів сторони 
прагнуть досягти такого результату, який ґрунтується на справедли
вих нормах.

Головне на принципових переговорах — досягнення вирішення 
проблеми, заснованого на партнерських взаємовідносинах рівноправ
них суб’єктів. Поведінка на переговорах характеризується значною 
мірою відкритості, немає початкового завищення вимог.

Для того, щоб переговори були більш об’єктивними і справед
ливими, запрошуються посередники, спостерігачі, незалежні екс
перти.

Розглянемо різні національні стилі проведення комерційних пе
реговорів.

Американський стиль:
 · члени американської делегації відносно самостійні при прийнятті 

рішень;
 · при вирішенні проблеми обговорюються не тільки загальні під

ходи, а й деталі, пов’язані із реалізацією домовленостей;
 · характерні відкритість, енергійність, не надмірно офіційна атмо

сфера ведення переговорів;
 · американці нерідко демонструють егоцентризм, вважають, що під 

час переговорів їх партнери повинні керуватися тими ж правилами, 
що і вони;

 · на переговорах з американською стороною потрібно чітко сказати, 
хто ви і чому партнерам вигідно вести переговори з вами;

 · пропозиції під час переговорів з американцями повинні бути 
реальними і конкретними;

 · американські партнери при укладанні комерційних угод демон
струють агресивність, здійснюють тиск, особливо коли мають до
статньо сильну позицію;

 · у разі вигідної позиції поєднують різні питання в один “пакет”, 
щоб збалансувати інтереси сторін.
Англійський стиль:

 · прагматичний і гнучкий підхід до пошуку рішень, позитивна реак
ція на ініціативу протилежної сторони, уміння усунути гострі 
кути;



339

 · суворе дотримання ритуалу ділового спілкування. Переговори з 
англійськими партнерами краще починати не з предмета обгово
рення, а із життєвих проблем, загальнолюдських цінностей: діти, 
спорт, погода тощо;

 · акцентування значної уваги на торговополітичному факторі при 
підписанні контрактів щодо експорту та імпорту інколи спонука
ють англійських партнерів відмовлятися від вигідних контрактів;

 · англійці приділяють особливу увагу на комерційних переговорах 
термінам контактів із партнерами. Чим триваліші успішні ділові 
відносини з англійськими бізнесменами, тим простіше укладати 
подальші угоди з ними.
Французький стиль:

 · французькі бізнесмени уникають офіційних обговорень конкрет
них питань “один на один”, стежать за тим, щоб зберегти свою не
залежність;

 · значна увага приділяється попереднім домовленостям і вико
ристанню можливостей попереднього обговорення питань;

 · менша самостійність при прийнятті остаточних рішень, наприклад 
порівняно з американцями;

 · французькі учасники ділових переговорів виходять із “загальних 
принципів” і традиційно орієнтуються на логічні докази;

 · достатньо жорстке проведення переговорів, вибір здебільшого 
конфронтаційного типу взаємодії, водночас — прагнення зберег
ти при цьому традиційні для французької нації люб’язність, ввіч
ливість, схильність до жартів, невимушеність у спілкуванні.
Німецький стиль:

 · характеризується педантичністю, сухістю, прагматичністю;
 · німецькі партнери починають переговори тільки тоді, коли впев

нені у можливості віднайдення рішення;
 · ретельне пророблення власної позиції ще до переговорів, на пере

говорах — послідовне обговорення питань з глибоким розглядом 
всіх їх деталей;

 · точність, пунктуальність, чітка регламентація поведінки, увага до 
статусів, тому ще до початку переговорів потрібно уточнити поса
ди і звання кожного учасника з німецької сторони;

 · у процесі обговорення пропозицій із німецькими партнерами по
трібно прагнути ясності, чіткості, стислості, не використовувати 
слів і виразів, які нічого не означають. Всі зауваження повинні 
мати діловий і конкретний характер.



340

Японський стиль:
 · ґрунтується на точності та повному виконанні взятих на себе зо

бов’язань японськими діловими партнерами (своєчасне прибуття, 
точний початок і завершення переговорів, відповідальність за до
сягнуті домовленості);

 · спершу достатньо глибоко обговорюються другорядні питання, 
для того щоб створити на переговорах атмосферу взаєморозуміння, 
потім переходять до вирішення основних проблем;

 · до процесу обговорення, розгляду і узгодження рішень японською 
стороною залучається значне коло осіб — від керівника фірми 
до рядових співробітників. Тому пропозиції японських ділових 
партнерів щодо вирішення проблем переговорів завжди конкретні, 
реальні й ефективні;

 · коли на переговорах японським представникам роблять поступки, 
вони відповідають тим же. На переговорах з ними погрози і тиск 
неефективні, хоча самі японці можуть використовувати погрози 
як метод тиску на слабших партнерів.
Стиль ведення переговорів південнокорейськими бізнесменами:

 · південнокорейські бізнесмени надають перевагу конкретному 
вирішенню проблем переговорів після того, як встановлено взає
мопорозуміння з діловими партнерами. Вони не сприймають за
гальних міркувань і воліють розглядати можливості партнерства 
за наявності реальної і детально розробленої програми;

 · логічна послідовність при розгляді питань; простий, чіткий ви
клад пропозицій та конкретних шляхів їх реалізації;

 • небажання південнокорейських бізнесменів виявляти своє неро
зуміння чи відмовляти співрозмовнику. Вони відкрито не говорять 
про свою незгоду з діловими партнерами, не доводять їх неправоти 
і чекають такого ж від співрозмовників;

 • якщо рішення прийнято, південнокорейська сторона демонструє 
готовність до негайних дій. Тому відповіді на зразок “потрібно 
подумати” та тривалі узгодження викликають у південнокорей
ських бізнесменів нерозуміння і роздратованість;

 • південнокорейські бізнесмени виявляють розчарування, коли 
особи, які прибули на переговори з ними, не мають повноважень 
приймати відповідальні рішення.
Китайський стиль:

 · характеризується чітким розмежуванням окремих етапів почат
кового уточнення позицій, їх обговорення і заключного етапу;
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 · під час початкового етапу значна увага приділяється зовнішньому 
вигляду, манері поведінки ділових партнерів і на підставі цього 
визначається статус кожного учасника;

 · надалі на переговорах спостерігається орієнтація на людей з ви
щим статусом та на осіб, які симпатизують китайській стороні. 
Через цих людей китайські бізнесмени намагаються вплинути на 
позицію партнерів по переговорах;

 · переговори з китайськими бізнесменами складаються із технічної 
і комерційної стадій. Під час технічної стадії успіх переговорів 
залежить від того, наскільки вдалося переконати партнерів у 
перевагах співпраці. Тому до складу учасників переговорів необ
хідно залучати підготовлених фахівців, спроможних на місці ви
рішувати складні технічні питання, а також перекладача, який 
знає специфіку бізнесу. Потім починається комерційна фаза пере
говорів.

 · китайські бізнесмени мають значний досвід ведення ділових пере
говорів, володіють широкою кон’юнктурною інформацією, часто 
посилаються на раніше укладені вигідні контракти;

 · як правило, китайські партнери на переговорах першими ви
словлюють свої пропозиції. Поступки вони здебільшого роблять 
наприкінці переговорів, після того, як оцінять можливості проти
лежної сторони;

 · китайські ділові партнери можуть застосовувати різні форми тиску 
на іншу сторону, використовуючи при цьому помилки, допущені 
нею на переговорах.

14.6.2. Підготовка і проведення ділових переговорів

Підготовка і проведення ділових переговорів складаються з низки 
етапів (табл. 14.3).

Таблиця	14.3
організація ділових переговорів

назва етапу зміст етапу

1 2

Підготовка до проведення переговорів

1. Вирішення 
організаційних 
питань

Збирання необхідної інформації про фірму, з якою вирішено 
співпрацювати (коли і ким була заснована, у яких галузях  
і на яких ринках веде бізнес, дані про фінансовий стан, 



342

Продовження	табл.	14.3

1 2

обсяги операцій тощо). Важливу роль відіграє інформація про 
керівництво фірмипартнера.
Визначення часу і місця зустрічі:

 · при визначенні часу початку переговорів виходять із 
терміну їх тривалості (1,5–2 год.). Як правило, переговори 
призначаються на 9.30 чи 10.00. Якщо переговори 
проводяться у другій половині дня, потрібно обрати такий 
час їх початку, щоб вони закінчилися не пізніше 17.00–17.30

 · місцем проведення переговорів може бути територія кожного 
із учасників чи нейтральна територія

Формування кількісного і якісного складу групи учасників 
у переговорах. Важливо, щоб у переговорах з вашої сторони 
брали участь не тільки керівники, а й технічні експерти, які 
мають конкретну інформацію і практичні знання

2. Опрацювання 
основного зміс
ту переговорів

Аналіз проблеми.
Формування загального підходу до переговорів, цілей, завдань 
і власної позиції щодо них.
Розробка можливих варіантів рішення.
Підготовка пропозицій та їх аргументація.
Розробка необхідних матеріалів і документів (проектів угод, 
протоколів, договорів, резолюцій, контрактів)

Проведення переговорів

1. Взаємне уточ
нення інтересів, 
точок зору, 
концепцій  
і позицій учас
ників переговор
ного процесу

Важливий етап, оскільки для досягнення домовленостей  
спершу необхідно з’ясувати точки зору сторін і обговорити їх. 
Навіть добре підготовлені переговори залишають певні неяс
ності, інформаційну невизначеність. Інформаційна невизна
ченість зменшується під час поступового уточнення, усві
домлення позицій та інтересів сторін. При цьому не завадить 
скористатися рекомендаціями фахівців:

 · потрібно пересвідчитися, що під одними і тими ж термінами 
сторони мають на увазі однакові поняття

 · найбільш важливі пропозиції повинні бути чітко сформульо
вані

 · вести розмову короткими реченнями (не більш ніж 20 слів), 
які краще сприймаються співрозмовниками

 · стежити за невербальними елементами спілкування
 · пам’ятати, що змістовне навантаження несуть не тільки  

слова, а й темп, швидкість, модуляція мови
Коли ви слухаєте ділових партнерів переговорів при уточненні 
позицій, необхідно:

 · показати свою зацікавленість
 · зосередитися на змістовності, логічності тверджень ділових 

партнерів
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Продовження	табл.	14.3

1 2

 · спостерігати за невербальними сигналами співрозмовників
 · стежити за основною думкою, не переривати без потреби, 

намагатися виказати розуміння і позитивне ставлення до 
проблем партнерів

 · не робити поспішних висновків із виступів ділових  
партнерів

2. Обговорення 
позицій і точок 
зору учасників 
переговорів

Завдання цього етапу — максимальна реалізація власної  
позиції.
При обговоренні та захисті позицій важливе значення  
приділяється аргументації. Аргументи учасників переговорів 
спрямовані переважно на те, щоб обґрунтувати власну позицію 
чи заперечити партнерові. Ефективність аргументації залежить 
від правильного добору і використання аргументів, від рівня 
розуміння, знань ділових партнерів та їх відносин.
На цьому етапі переговорів доцільним буде виконання таких 
рекомендацій:

 · уникайте швидких легких поступок. Якщо пропозиція іншої 
сторони була для вас неочікуваною, краще відмовити, ніж 
сказати “так”

 · під час переговорів істотним є сам факт поступок, тому  
намагайтеся свої поступки “продавати” окремо

 · під час обговорення пропозицій важливо бути ввічливим, 
тактовним стосовно ділових партнерів, не втягуватися  
у емоційні тривалі дебати

 · застосовуйте фрази, які сприяють виникненню симпатії, 
будьте терплячими, намагайтеся не дратувати іншу сторону

 · правильно ставте питання, щоб краще зрозуміти потреби  
і пріоритети партнерів

 · вислуховуючи протилежну точку зору, не обов’язково  
погоджуватися з нею, просто визнавайте її

 · відхиляйте нереалістичні пропозиції
 · уникайте критики і грубості стосовно ділових партнерів
 · записуйте висловлені думки і пропозиції, щоб уникнути  

їх неправильного розуміння
 · не відповідайте на критичні та ворожі зауваження партнерів
 · говоріть впевнено, спокійно, використовуйте гумор
 · якщо емоції беруть гору, запропонуйте зробити перерву 

Використайте її для наради власної команди, відпочинку, 
неофіційних зустрічей і консультацій із діловими партнерами 
(спільні обіди, виїзд на природу, культурні й оздоровчі  
заходи).
Основним результатом етапу обговорення позицій і точок зору 
повинно бути визначення меж можливих домовленостей
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закінчення	табл.	14.2

1 2

3. Узгодження 
позицій

Залежно від проблем, що обговорюються, під узгодженням 
позицій може розумітися і компромісний варіант вирішення 
проблеми, і просто рішення з окремих питань, які можуть 
увійти у підсумковий документ.
Існують дві фази узгодження позицій:

 · загальна формула
 · деталізація: редагування тексту, розроблення остаточного 

варіанта кінцевого документа

Аналіз результатів ділових переговорів
Аналіз результатів переговорів має завдання:

 · порівняння цілей переговорів з їх результатами
 · визначення заходів і дій з виконання досягнутих домовленостей
 · вивчення можливостей проведення наступних ділових переговорів

Аналіз результатів ділових переговорів проводиться за трьома напрямами:
1. Попередній аналіз одразу після закінчення переговорів, який допомагає оцінити 
хід і результати переговорів, обмінятися враженнями, визначити основні заходи  
і терміни їх виконання, призначити виконавців.
2. Аналіз на вищому рівні керівництва організації — обговорення звіту про резуль
тати переговорів, визначення відхилень від розроблених планів, оцінка інформації 
про вже прийняті заходи і відповідальних; визначення обґрунтованості пропози
цій ділових партнерів, одержання про них додаткової інформації.
3. Індивідуальний аналіз ділових переговорів — оцінка відповідального ставлення 
кожного учасника переговорів до виконання власних завдань і реалізації інтересів 
організації.

14.6.3. тактичні прийоми проведення  
 ділових переговорів

Тактика проведення переговорів реалізується за допомогою пев
них прийомів, які дають змогу досягти бажаної мети (рис. 14.13). 

Універсальні тактичні прийоми можна застосувати на будь-
якій стадії комерційних переговорів. 

Прийом	ухилення	від	боротьби. Застосовується тоді, коли вирішу
ються питання, небажані для обговорення, коли переговори зайшли 
в глухий кут, коли потрібно обдумати пропозицію ділових партнерів, 
порадитися із керівництвом. У таких випадках партнерам з перего
ворів висувається прохання відкласти розгляд проблеми, перенести її 
на інший час, перейти до наступних питань, оголосити перерву.

Прийом	затягування	часу	полягає у витягуванні із партнера з пе
реговорів максимальної кількості інформації для того, щоб на її ос
нові прийняти більш обґрунтоване власне рішення.
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Рис.	14.13.	класифікація прийомів проведення  
ділових переговорів

Прийом	“салямі” — повільне, поступове відкриття власної позиції 
(точки зору на проблему). Мета — одержати максимально можливу 
інформацію від партнера, сформулювати і забезпечити прийняття 
вигідного для себе варіанта рішення проблеми, затягнути переговори 
за неготовності вирішення проблеми.

Прийом	“пакетування”	полягає в тому, що для обговорення про
понується не одне питання чи пропозиція, а кілька. При цьому вирі
шуються два завдання:
 · у “пакет” поєднуються привабливі й не зовсім прийнятні для парт

нерів пропозиції;
 · забезпечується прийняття основних пропозицій шляхом поступок 

щодо незначних пропозицій.
Прийоми	 демонстрації	 згоди	 та	 незгоди	 полягають у підкреслю

ванні спільності, чи, навпаки, повної розбіжності у точках зору.
Прийоми	 завищення	 вимог. До списку проблем для обговорення 

вносяться пункти із пропозиціями, неприйнятними для партнерів. 
Потім під виглядом значних поступок вони пом’якшуються чи зні
маються зовсім, а від партнерів з переговорів вимагаються аналогічні 
кроки.

Універсальні

 · Ухилення від боротьби
 · Затягування часу
 · “Салямі”
 · “Пакетування”
 · Демонстрація згоди 

(незгоди)
 · Завищення вимог
 · Відвертання уваги 

партнерів
 · Висування вимог в 

останню хвилину
 · Поступове підвищення 

складності питань

На етапах обговорення 
і уточнення пропозицій

 · Пряме відкриття позиції
 · Прийняття першої пропозиції 

партнерів
 · Заперечення
 · Превентивна аргументація
 · Констатація значних розбіжностей
 · Винесення спірних питань за 

дужки
 · Ультиматум
 · Подвійне тлумачення
 · Сюрприз
 · Пошук спільної зони рішення

Реакція на 
маніпуляцію

 · Реакція на 
обман

 · Реакція на 
сумнівні 
наміри

 · Реакція на  
неясні повно
важення

 · Реакція на  
вибір незруч
ного місця 
переговорів

Прийоми проведення переговорів
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Прийом	відвертання	уваги	партнерів полягає в тому, щоб проде
монструвати крайню зацікавленість у вирішенні певного питання, 
яке насправді є другорядним. Це робиться для того, щоб після зняття 
його з обговорення одержати необхідні рішення щодо іншого, більш 
важливого питання.

Прийом	“висування	вимог	в	останню	хвилину” полягає в тому, що 
наприкінці переговорів, коли залишається тільки підписати угоду, 
один із партнерів висуває нові вимоги. Якщо інша сторона зацікав
лена в угоді, вона прийме ці вимоги. Але інколи буває, що підписання 
угоди переноситься з цієї причині чи взагалі зривається.

Прийом	 поступового	 підвищення	 складності	 питань. Переговори 
починаються з найбільш легких, незначних питань, вирішення яких 
демонструє можливість досягнення домовленостей, що позитивно 
впливає на психологічний стан партнерів. Далі пропонуються для об
говорення більш складні питання.

На етапах обговорення, уточнення і узгодження пропозицій 
сторін застосовуються такі прийоми.

Прийом	“прямого	відкриття	позицій” — добровільне і повне роз
криття своїх потреб, інтересів і пропозицій з подальшим обґрунту
ванням необхідності та важливості їх задоволення.

Прийом	 прийняття	 першої	 пропозиції	 партнера	 застосовується, 
коли ця пропозиція цілком прийнятна, але існує загроза, що надалі 
друга сторона не піде на поступки.

Прийом	заперечення	партнеру	— звернення уваги на слабку аргу
ментацію і непідготовленість пропозицій іншої сторони.

Прийом	 “ультиматуму”. Ультиматум, чи останнє слово, висува
ється зразу: або приймаєте наші пропозиції, або ми йдемо із перегово
рів. Вважається ризикованим, але інколи ефективним прийомом.

Прийом	подвійного	тлумачення. У зміст розробленого під час обго
ворення документа одна із сторін вкладає подвійне тлумачення, яке 
не помічається партнерами, щоб у майбутньому використати його у 
власних інтересах, формально не порушуючи текст угоди.

“Сюрприз” полягає у прийнятті пропозицій, які за розрахунка
ми іншої сторони не могли бути прийняті вами. Мета застосування 
прийому — перехопити ініціативу, викликати розгубленість у парт
нерів.

Пошук	спільної	зони	рішення	— вислухати точку зору партнерів з 
переговорів, порівняти із власними пропозиціями, спробувати знай
ти спільні моменти, інтереси, використати це у переговорах.
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Для реагування на неетичну, маніпулятивну лінію поведінки 
ділових партнерів пропонуються такі прийоми.

Реакція	на	обман. Партнери з переговорів ідуть на обман, наводять 
дані, які не відповідають дійсності. Якщо ви виявляєте сумнів у їх ар
гументах, вони демонструють образу і навіть обурення.

Переговори можуть тривати, але уже без довіри до іншої сторони. 
Не потрібно намагатися одразу ловити партнерів на брехні. Необхід
но в коректній формі з відповідними вибаченнями заявити партне
рам, що ви ведете переговори незалежно від того, довіряєте їм чи ні, 
а також збираєтеся перевірити всі фактичні заяви, оскільки це ваша 
принципова позиція на переговорах.

Реакція	на	сумнівні	наміри. Якщо наміри іншої сторони виконати 
угоду сумнівні, необхідно внести в договір пункти, що забезпечують 
виконання зобов’язань і містять жорсткі санкції в разі недотримання 
умов угоди. Для дотримання пристойності необхідно при цьому вия
вити впевненість у порядності, чесності іншої сторони, малій вірогід
ності порушень нею умов договору.

Реакція	на	неясні	повноваження. У той момент, коли ви вважаєте, 
що досягнуто домовленості, інша сторона починає розповідати вам 
про брак у неї повноважень на прийняття остаточних рішень і про 
необхідність одержання схвалення власного керівництва.

У такому разі рекомендують перед початком переговорів з’ясувати 
рівень повноважень іншої сторони. При одержанні неконкретної 
ухильної відповіді залишайте за собою право перегляду будьякого 
пункту переговорів чи вимагайте зустрічі із особами з повноважен
нями.

Реакція	на	вибір	незручного	місця	проведення	переговорів. Якщо ви 
відчуваєте, що незручне приміщення вибране спеціально для того, 
щоб ви прагнули швидше закінчити переговори і були готові йти на 
поступки, необхідно обговорити ваші неприємні відчуття з іншою 
стороною. Скажіть, що вам незручно, запропонуйте зробити перерву 
і перейти в інше, більш зручне приміщення чи домовитися про пере
несення зустрічі на інший час.

контрольні питання і завдання

 1. Розкрийте сутність і роль організаційних комунікацій у процесі 
управління.



 2. Охарактеризуйте зміст основних етапів комунікаційного про
цесу.

 3. Які види комунікацій застосовуються в управлінні?
 4. Наведіть відомі вам заходи щодо удосконалення комунікаційного 

процесу в організаціях.
 5. Які організаційні форми комунікацій вам відомі?
 6. Розкрийте особливості вербальної та невербальної комунікацій.
 7. Порівняйте методи позиційного торгу та принципових перего

ворів.
 8. Наведіть відомі вам особливості національних стилів проведення 

переговорів.
 9. Розкрийте порядок дій щодо підготовки ділових переговорів.
 10. Які рекомендації щодо ділових переговорів вам відомі?
 11. Наведіть тактичні прийоми, які застосовуються під час ділових 

переговорів.
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Частина	4	

Управління організаційною 
поведінкою

 Розділ	15. уПраВління МотиВацією 
ПерСоналу

15.1. Сутність і роль мотивації в управлінні

Управління мотивацією персоналу — важливе завдання сучасних 
менеджерів, від успішного вирішення якого залежить ефективність 
діяльності організацій і підрозділів, які вони очолюють.

У літературі є достатньо визначень мотивації, що розкривають її 
сутність з різних сторін.

Мотивація	 в загальному розумінні — сукупність рушійних сил, 
що спонукають людину до виконання певних дій [97].

З точки зору поведінки людини мотивація — це процес свідомого 
вибору певного типу діяльності внаслідок комплексного впливу зо
внішніх (стимули) і внутрішніх (мотиви) факторів.

З точки зору управління мотивація визначається: 
 · як функція керівництва, завдання якої — створити у підлеглих сти

мули до праці з повною віддачею;
 · як тривалий вплив на працівника з метою зміни його структури 

цілісних орієнтацій та інтересів, формування відповідного мотива
ційного ядра і розвитку на цій основі трудового потенціалу [41].
Мотивація як основна функція менеджменту пов’язана з проце

сом спонукання себе та інших людей до діяльності шляхом форму
вання мотивів поведінки для досягнення особистих цілей і цілей орга
нізації.

Зміст функції мотивації полягає у визначенні потреб персоналу та 
забезпеченні їх задоволення в організації; розробленні систем вина
городи за роботу, що виконується; застосуванні різноманітних форм 
оплати праці; використанні стимулів ефективної взаємодії працівни
ків у колективах і на підприємстві загалом.
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За допомогою мотивації керівництво підприємства може вирішу
вати такі завдання:
 · залучення й утримання в організації кращих спеціалістів;
 · визнання діяльності працівників, які досягли значних результа

тів, з метою подальшого стимулювання їх творчої активності;
 · демонстрація ставлення керівництва до високих результатів праці;
 · популяризація результатів праці кращих працівників;
 · застосування різноманітних форм визнання заслуг;
 · покращення моральнопсихологічного стану працівників через 

відповідну форму визнання;
 · забезпечення підвищення трудової активності колективу під

приємства.
Функція	 мотивації	 посідає важливе місце у системі управління 

підприємством. Вона тісно пов’язана з іншими основними функція
ми менеджменту — плануванням, організацією, контролем, прийнят
тям рішень тощо.

Наприклад, функція	 планування	 полягає у визначенні цілей 
підприємства і розробці заходів щодо їх досягнення. Це спосіб, за 
допомогою якого керівництво забезпечує єдиний напрям зусиль 
усіх членів організації. У межах планування здійснюють: розподіл 
обмежених ресурсів підприємства, пристосування до зовнішнього 
середовища, координацію дій підрозділів, використання їх сильних 
сторін і компенсацію слабких, урахування минулого досвіду діяль
ності.

Сам факт формування, обговорення і доведення цілей як важли
вий елемент планування вже робить дії персоналу більш обдуманими 
і мотивованими. Досягнення визначених цілей гарантує одержання 
винагороди за виконану роботу. Для мотивації підлеглих важливо 
визначати перед ними завдання з такими характеристиками: склад
ні, але реальні, яких можна досягти; конкретні; розумну їх кількість; 
вигідні, безпечні та справедливі для виконавців. Залучення підлеглих 
до процесу розробки завдань також мотивує людей на більш добро
совісну діяльність щодо досягнення.

Функція	 організації	 спрямована на впорядкування, приведення 
в систему спільної діяльності людей. У межах цієї функції здійсню
ється проектування організаційної структури підприємства, створю
ються органи управління, проводиться департаментизація, визнача
ються кількість рівнів управління, ступінь централізації в управлінні, 
розробляються регламентуючі документи.
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Усе це значно впливає на мотивацію менеджерів і працівників під
приємства, визначає прийнятні для керівництва форми поведінки і 
напрями вияву активності персоналу.

Зв’язок функцій мотивації і контролю	є на всіх етапах виконан
ня завдань підлеглими, але особливо яскраво він виявляється на по
передній і завершальній стадіях роботи. Попередній контроль, як 
відомо, здійснюється ще до початку виконання завдання. Його за
собами, що мають значний мотивуючий вплив на співпрацівників, 
можуть бути: розроблення чітких норм, стандартів і вимог; доведення 
конкретних цілей і завдань до виконавців; розробка систем винагоро
ди; забезпечення всім необхідним; добір кваліфікованих спеціалістів. 
За допомогою наведених засобів діяльності людям надається конк
ретна змістовна спрямованість, їм визначаються чіткі орієнтири і 
стандарти поведінки, за додержання яких працівники одержать ви
нагороду.

Оцінка керівником завдань, виконаних підлеглими, також справ
ляє на людей мотивуючий вплив. Інтерес керівника до внеску пра
цівника, похвала, допомога, зауваження та інші форми керівного 
впливу стимулюють до кращого виконання своїх обов’язків. Най
більш сильний вплив на мотивацію підлеглих має заключний конт
роль, за результатами якого визначається, хто працював краще, гір
ше, кого необхідно заохотити чи покарати.

Зв’язок між прийняттям	 рішень	 і мотивацією виявляється при 
розгляді таких аспектів:
 · як швидко і своєчасно в організації приймаються рішення щодо 

виниклих проблем;
 · чи є прийняті рішення законними, реальними для виконання 

(якщо ні, то мотивація підлеглих за їх реалізації значно послаб
лена);

 · чи дотримується справедливість у результаті прийнятих рішень 
(особливо з проблем персоналу);

 · чи залучаються підлеглі до процесу прийняття рішень.

15.2. Види мотивації

Види мотивації класифікуються за кількома головними ознаками 
(табл. 15.1) [37; 41; 97].

залежно	від	основних	груп	потреб	виділяють матеріальну, трудову 
і статусну мотивації.



352

Таблиця	15.1
Види мотивації

ознака класифікації Види мотивації

За групами основних потреб Матеріальна
Трудова
Статусна

За способами мотивації Нормативна
Примусова
Стимулювання

За джерелами виникнення 
мотивів

Внутрішня
Зовнішня

За спрямованістю на досягнення 
цілей

Позитивна
Негативна

За рівнем інтенсивності Недостатня (недомотивація)
Оптимальна 
Надмірна (перемотивація)

За формами соціальної  
поведінки персоналу

Мотивація саморозвитку
Мотивація досягнення
Мотивація самоствердження
Мотивація ідентифікації з іншими людьми
Мотивація агресивної та егресивної поведінки
Мотивація симпатії
Мотивація допомоги
Мотивація влади
Мотивація страху

Матеріальна	 мотивація	 — це прагнення достатку, вищого рівня 
життя. Вона залежить від рівня особистого доходу, його структури, 
від диференціації доходів в організації і суспільстві, від дієвості си
стеми матеріальних стимулів, яка застосовується в організації, де 
працює людина.

Трудова	 мотивація	 залежить від змісту, умов, режиму роботи, 
організації трудового процесу. Значна кількість людей має потребу 
в змістовній, важливій, корисній роботі, зацікавлена у перспекти
вах професійного зростання, відчуває самоповагу, якщо результати 
їх праці високо цінуються. Загалом трудова мотивація пов’язана, з 
одного боку, із змістовністю, корисністю самої праці, а з іншого — із 
самовиявленням, самореалізацією працівника.

Статусна	мотивація	є внутрішньою рушійною причиною праг
нення людини обійняти вищу посаду, виконувати складнішу і 
відповідальнішу роботу, працювати у престижних, соціально важ
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ливих сферах організації. Крім того, людині властиво також праг
нення до лідерства в колективі, до вищого неофіційного статусу. 
Підтекстом статусної мотивації може бути бажання стати визна
ним фахівцем своєї справи, неформальним лідером, користуватися 
авторитетом.

за	способами	мотивацію можна розподілити на нормативну, при
мусову і стимулювання.

Нормативна	мотивація	— спонукання особи до певного типу пове
дінки за допомогою соціальнопсихологічного впливу: переконання, 
навіювання, інформування, психологічного зараження тощо.

Примусова	мотивація	ґрунтується на використанні влади страху і 
загрозі погіршення задоволення потреб підлеглого в разі невиконан
ня ним вимог керівника.

Стимулювання	— вплив не безпосередньо на особистість, а на зов
нішні обставини за допомогою благ — стимулів, що спонукають пра
цівника до необхідної поведінки.

залежно	від	джерела	виникнення	мотивів	умовно виділяють внут
рішню і зовнішню мотивації.

Внутрішня	 мотивація	 має місце, якщо мотиви породжує сама 
людина, яка вирішує важливе для себе завдання. Прикладом такої 
мотивації може бути прагнення до досягнень, до завершення роботи, 
пізнання, бажання боротьби, страх тощо. На основі внутрішньої мо
тивації люди діють більш сумлінно, спокійно, швидко, витрачають 
менше зусиль, краще сприймають завдання і засвоюють знання. 
Внутрішнє спонукання до дій є результатом складної сукупності по
треб, які постійно змінюються. Для підтримки внутрішньої мотивації 
підлеглих менеджер повинен визначити їх потреби і знайти адекватні 
способи їх задоволення.

зовнішня	мотивація	діяльності підлеглих з виконання завдань за
безпечується впливом зовнішніх чинників, наприклад винагородою 
за роботу, розпорядженнями, правилами поведінки тощо.

Чіткого розподілу між внутрішньою і зовнішньою мотиваціями 
не існує. Багато мотивів у різних ситуаціях можуть виникати і через 
внутрішні, і через зовнішні причини. Керівникам важливо знати про 
наявність цих двох типів мотивації, тому що ефективне управління 
може спиратися тільки на поєднання внутрішньої і зовнішньої моти
вацій підлеглих.

Щодо	 спрямованості	 на	 досягнення	 цілей	 мотивацію можна роз
поділити на позитивну і негативну.
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Позитивна	мотивація	сприяє ефективному досягненню визначе
них цілей. Засобами позитивної мотивації є матеріальна винагорода 
у вигляді персональних надбавок до окладів і премій, підвищення 
статусу працівника, доручення важливих, цікавих, відповідальних 
завдань.

Негативна	мотивація	перешкоджає досягненню визначених цілей. 
Це матеріальні стягнення (штрафні санкції), зниження соціального 
статусу в колективі, психологічна ізоляція працівника, створення ат
мосфери нетерпимості, позбавлення посади.

За рівнем інтенсивності виділяється недостатня, оптимальна, над
мірна мотивація. За формами соціальної поведінки персоналу — мо
тивація саморозвитку, досягнення, самоствердження, ідентифікації з 
іншими людьми, мотивація агресивної та егресивної поведінки, мо
тивація симпатії, мотивація допомоги, мотивація влади, мотивація 
страху.

15.3. Стадії та елементи мотиваційного процесу

Стадії мотиваційного процесу. Процес мотивації складається із 
кількох послідовних стадій (рис. 15.1).

Рис.	15.1.	зміст мотиваційного процесу

Результат 
задоволення 

потреб:

 · задоволення
 · часткове 

задоволення
 · відсутність 

задоволення

Друга стадія — пошук шляхів задоволення потреби

Третя стадія — визначення цілей (напрямів) дій

Четверта стадія — здійснення дій

П’ята стадія — одержання винагороди за виконані дії

Перша стадія — виникнення потреби

Шоста стадія — задоволення потреби
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Перша	стадія	—	виникнення	потреби. Потреба виявляється у ви
гляді того, що у людини виникає почуття нестачі чогось важливого 
для неї. Потреба з’являється в конкретний час і починає “вимагати” 
певних дій від людини для її задоволення (усунення).

друга	 стадія	 — пошук шляхів задоволення потреби. Якщо про
блема виникла і створює дискомфорт, людина починає шукати мож
ливості її усунення, задоволення.

Третя	стадія	— визначення цілей (напрямів) дій. Людина визна
чає, що необхідно зробити для задоволення потреби і узгоджує для 
себе кілька моментів:
 · що вона матиме після задоволення потреби;
 · що вона повинна зробити для одержання бажаного;
 · наскільки реально досягти бажаного;
 · наскільки те, що можна реально одержати, задовольнить потребу.

Четверта	стадія	—	здійснення	дій. На цій стадії людина витрачає 
зусилля на виконання дій, які допоможуть одержати те, що усуне по
требу і дискомфорт від неї. У процесі здійснення дій може відбува
тися корекція визначених цілей.

П’ята	стадія	—	одержання	винагороди	за	виконані	дії. Після ви
конання певної роботи людина одержує те, що вона може застосу
вати для усунення потреби. На цій стадії виявляється, наскільки 
виконання дій забезпечило бажаний результат. Залежно від цього 
відбуваються збереження, послаблення чи посилення мотивації до 
дій.

Шоста	 стадія	 —	 задоволення	 потреби. Залежно від рівня знят
тя напруження, зумовленою потребою, людина може заспокоїтися 
(якщо потреба задоволена) чи й далі шукати нові можливості для її 
усунення.

елементи мотиваційного процесу. До основних елементів моти
ваційного процесу належать:
 · потреби особистості;
 · мотиви діяльності;
 · стимули як зовнішні важелі впливу на людину;
 · спрямованість, установки, інтереси, схильності особистості тощо.

Джерелом активності людини є її потреби. Вони спонукають діяти 
певним чином і у певному напрямі.

Потреба	 — почуття нестачі чогось, об’єктивно необхідного для 
підтримки життєдіяльності та розвитку організму, особистості й со
ціальної групи.
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Потреби неможливо спостерігати чи вимірювати. Про їх існуван
ня можна робити висновки тільки за поведінкою людей. Психологи 
визначили, що потреби є мотивом до дій щодо досягнення певних 
цілей. Залежно від одержаного результату потреби можуть бути за
доволені, частково задоволені чи не задоволені, а людина відчуватиме 
спокій, радість, напруження, роздратованість чи інші почуття.

Потреби людей різноманітні, але мають загальні особливості:
 · людські потреби завжди предметні, тобто спрямовані на щось 

конкретне;
 · потребам властиві розвиток і різноманіття;
 · більшість потреб людей циклічні, тобто виникають знову і знову: 

дуже важко знайти потребу людини, яку вдалося б задовольнити 
раз і назавжди;

 · більшість своїх потреб люди задовольняють тільки за допомогою 
використання певних предметів.
Наступним елементом мотиваційного процесу є мотиви діяль

ності.
Мотиви	(лат. movere — тягнути, штовхати) — переважно усвідом

лювані спонукання особистості до діяльності, які пов’язані із задово
ленням певних потреб; причини дій і вчинків людини.

Для успішного управління людьми менеджерам необхідно при
наймні мати загальне уявлення про основні мотиви їх поведінки.

Мотиви виникають і формуються на основі потреб і майже одно
часно з ними. Якщо потреби — це відчуття нестачі чогось, то моти
ви — це спонукання людини одержати бажане (рис. 15.2).

Рис.	15.2.	Місце мотивів у поведінці людини

У поведінці людини мотиви виконують три важливі функції — 
спонукання, спрямування і регулювання [41].

Функція	спонукання	полягає в тому, що мотиви зумовлюють по
ведінку і діяльність особи.

Функція	 спрямування	 полягає у виборі певної лінії поведінки. 
Вона залежить від стійкості мотивації, ієрархії, різноманіття і сили 
мотивів.

Відчуття  
потреби

Виникнення  
мотивів діяльності

Здійснення  
дій

Досягнення 
мети
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Функція	 регулювання	 полягає в тому, що поведінка і діяльність 
залежно від особливостей мотивації можуть бути спрямовані на реа
лізацію власних інтересів або інтересів колективу, підприємства, 
суспільства.

Діяльність людини спонукається, як правило, не єдиним, а кілько
ма мотивами, що перебувають між собою в складному взаємозв’язку і 
створюють мотиваційну сферу особистості.

Важливе значення у мотиваційному процесі мають стимули.
Стимули	(лат. stimulus	— загострена палиця) — зовнішні подраз

нювачі чи важелі впливу, які зумовлюють зростання інтенсивності 
певних мотивів і діяльність людини.

Стимули — це певні блага (предмети, цінності), які забезпечують 
задоволення потреб при виконанні певних дій. Ними можуть бути 
винагорода, просування по службі, керівний вплив менеджера, від
повідальність, страх, прагнення самореалізації тощо.

Стимулювання	— процес використання конкретних стимулів для 
користі людини і організації; вплив на трудову поведінку працівни
ка; створення особистісно значимих умов, що спонукають його діяти 
певним чином; вплив, спонукання, зовнішнє підштовхування до пев
них дій.

За допомогою стимулювання створюються, з одного боку, сприят
ливі умови для задоволення потреб працівника, а з іншого — забезпе
чується трудова поведінка, необхідна для успішного функціонування 
підприємства.

Не менш важливими елементами мотиваційного процесу є спря
мованість, установки, інтереси, схильності особистості тощо [37].

Спрямованість	 особистості	 — сукупність стійких мотивів, які 
забезпечують достатньо чітку орієнтацію поведінки, незалежно від 
конкретної ситуації. Виділяють три типи спрямованості особистості, 
які одночасно різною мірою є у більшості людей:
 · спрямованість на взаємодію, співпрацю з колегами, працю в ко

лективі;
 · спрямованість на завдання, досягнення мети, успішне вирішення 

проблем і одержання реальних результатів;
 · спрямованість на себе, на вирішення власних проблем, досягнення 

особистих цілей навіть за рахунок інших.
Установки	особистості	— суб’єктивні орієнтації людини на певні 

цінності та способи поведінки. Установки є механізмом стабілізації 
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діяльності, звільняють людину від необхідності приймати рішення 
щодо власної поведінки в стандартних ситуаціях, можуть виступати 
і як чинники, що уповільнюють і утруднюють пристосування праців
ника до нових умов.

інтереси	особистості	— емоційні виявлення пізнавальних потреб 
людини, що виявляються у бажанні глибше ознайомитися із важли
вими для себе об’єктами, більше дізнатися, зрозуміти їх. Роль інтере
сів у мотивації значна, тому що вони сприяють ефективнішому вирі
шенню складних, але цікавих для виконавців завдань.

Схильність	 особистості	 — вибіркова спрямованість людини на 
окрему діяльність. Основою схильності є глибокі стійкі потреби лю
дини в конкретній діяльності, бажання вдосконалювати вміння та на
вички, які пов’язані з цією діяльністю.

Більш докладна характеристика елементів мотиваційного проце
су наводиться в рекомендованих джерелах [39; 41; 97].

15.4. Мотиваційні теорії

Існують три групи мотиваційних теорій (табл. 15.2): 
 · первинні, що розкривають специфічну “модель” людинипраців

ника [38];
 · змістовні, що аналізують структуру і особливості впливу потреб і 

мотивів на поведінку особи;
 · процесійні, які вивчають вплив зовнішніх факторів на мотивацію.

Таблиця	15.2
Мотиваційні теорії

Первинні Змістовні Процесійні

 · теорія “Х”
 · теорія “Y”
 · теорія “Z”

 · теорія ієрархії потреб А. Маслоу
 · теорія існування, зв’язку і зростан

ня К. Альдерфера
 · теорія набутих потреб Д. МакКлел

ланда
 · теорія двох факторів Ф. Герцберга

 · теорія очікувань
 · теорія справедливості
 · теорія визначення 

цілей
 · теорія посилення 

мотивації Б. Скіннера

15.4.1. змістовні теорії мотивації

Змістовні теорії мотивації аналізують структуру, зміст потреб, їх 
вплив на мотивацію людини до діяльності. Найбільш відомими зміс
товними теоріями є: теорія ієрархії потреб А. Маслоу; теорія існуван
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ня, зв’язку і зростання К. Альдерфера; теорія набутих потреб Д. Мак
Клелланда; теорія двох факторів Ф. Герцберга [72].

теорія ієрархії потреб. Розроблена американським лікарем і пси
хологом Абрахамом Маслоу в 1943 р. [72]. Її основою є такі ідеї:
 · люди постійно відчувають певні потреби, які можуть бути об’єд

нані в окремі групи і перебувають в ієрархічному відношенні між 
собою;

 · незадоволені потреби спонукають людину до дій; задоволені по
треби не мотивують людей;

 · зазвичай людина відчуває одночасно кілька різних потреб, які 
перебувають між собою у взаємодії; якщо одна із потреб задоволь
няється, на її місце виходить інша незадоволена потреба;

 · процес задоволення потреб відбувається знизу вгору, від нижчих 
потреб до потреб вищого рівня;

 · поведінку людини визначає найнижча незадоволена потреба;
 · потреби вищого рівня починають активно впливати на людину 

після того, як задоволено потреби нижчого рівня.
Згідно з теорією А. Маслоу, всі потреби об’єднані у п’ять основних 

груп (рис. 15.3).

Рис.	15.3.	ієрархія потреб за а. Маслоу

Фізіологічні	потреби. До них належать потреби у їжі, воді, повітрі, 
відпочинку тощо, тобто ті потреби, які людині необхідно задоволь
няти для підтримання її організму в життєдіяльному стані.

Потреби	захисту	і	безпеки. Ці потреби пов’язані з бажанням лю
дей перебувати в стабільному і безпечному стані, бути захищеними 
від страждань, хвороб та інших неприємних сторін життя.

Самовираження

Визнання, поваги

Належності та причетності

Захисту і безпеки

Фізіологічні
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Потреби	належності	і	причетності. Люди прагнуть участі у спіль
ній діяльності, шукають дружби, любові, бажають бути учасниками 
громадських об’єднань. Якщо для людини ці потреби є домінуючими, 
вона сприймає свою роботу як можливість бути в колективі, підтри
мувати дружні стосунки з колегами.

Потреби	 визнання,	 поваги. Ця група потреб відображає бажання 
людей бути компетентними, сильними, здібними спеціалістами і ба
чити, що оточення визнає їх такими і поважає за це.

Потреби	самовираження. Потреби цієї групи є на вершині ієрар
хії, вони характерні для меншої кількості людей. Ілюструють праг
нення особистості до більш повного використання своїх знань, 
можливостей для самореалізації при виконанні складних, творчих 
завдань. 

теорія існування, зв’язку і зростання. Теорія потреб існування, 
зв’язку і зростання розроблена американським ученим Клейтоном 
Альдерфером у 1972 р. Він зробив спробу розвинути і конкретизу
вати теорію ієрархії потреб А. Маслоу і виділив три ієрархічні групи 
потреб, що впливають на поведінку людей:
 · потреби існування (фізіологічні та безпеки за А. Маслоу);
 · потреби зв’язку (належності, визнання і поваги згідно з А. Мас

лоу);
 · потреби зростання (самовираження, самореалізації згідно з 

А. Маслоу).
Між теоріями А. Маслоу і К. Альдерфера існує принципова від

мінність.
Згідно з А. Маслоу, процес задоволення потреб відбувається тіль

ки від нижчих до потреб більш високого рівня. К. Альдерфер вважає, 
що рух може відбуватися у двох напрямах: нагору, якщо є можливість 
задовольнити вищу потребу, і вниз, якщо такої можливості немає. 
При цьому К. Альдерфер вважає, що в разі незадоволення вищої по
треби посилюється рівень дії нижчої потреби, що перемикає увагу 
людини на цей рівень.

Наявність двох напрямів руху в задоволенні потреб відкриває 
додаткові можливості для мотивації працівників. Наприклад, якщо 
в організації недостатньо можливостей для задоволення потреби 
працівника в зростанні, то для зменшення розчарування організація 
може допомогти йому переключитися на більш інтенсивне задово
лення потреби у зв’язку. Теорія К. Альдерфера рекомендує менедже
рам шукати і застосовувати ефективні форми активізації діяльності 
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працівників за умов, коли з об’єктивних чи суб’єктивних причин не 
можуть бути задоволені їхні потреби високого рівня.

теорія набутих потреб. Ця теорія розроблена  Девідом Мак Клел
ландом в 1962 р. і стосується “вторинних потреб”, які актуалізуються 
за умови достатньої матеріальної забезпеченості працівників. Згідно 
з теорією стверджується, що організація надає працівникові можли
вості реалізувати три потреби вищого рівня: досягнення, співучасті 
та влади.

Потреби	досягнення	виявляються у прагненні працівника вирішу
вати завдання ефективніше, ніж він робив це раніше.

Люди, які мають високу потребу досягнення, віддають перевагу 
достатньо складним, індивідуальним завданням середнього рівня 
ризику із швидким одержанням ясного, відчутного результату. При 
цьому якість результату і роботи загалом не обов’язково будуть най
вищими.

Для мотивації таких працівників бажано використовувати пос
тійний зворотний зв’язок, ставити перед ними напружені складні за
вдання, допомагати реально оцінювати свої якості, тому що самооцін
ка таких працівників надто висока.

Потреби	 співучасті	 виявляються як прагнення людей дружніх 
стосунків з колегами, їхньої підтримки і схвалення, виконання ко
лективної роботи, яка б давала змогу спілкуватися з іншими. Для 
мотивації таких працівників необхідно створювати умови, які б за
безпечували регулярне одержання інформації про реакцію оточення 
на їх дії.

Потреби	 влади	 полягають у тому, що працівник прагне контро
лювати людей, ресурси і процеси, які є у його оточенні. Людей, які 
прагнуть влади, можна розподілити на дві групи. До першої групи на
лежать ті, кому подобається демонструвати свою силу, командувати 
іншими. Інтереси організації для них не важливі. До другої групи на
лежать працівники, які прагнуть влади для того, щоб з її допомогою 
ефективніше вирішувати завдання організації.

Розглянуті потреби досягнення співучасті та влади в теорії Д. Мак
Клелланда не розміщені ієрархічно, але взаємопов’язані й впливають 
на ефективність діяльності рядових працівників і менеджерів.

теорія двох факторів. Цю теорію розроблено Ф. Герцбергом із 
колегами наприкінці 50х років ХХ ст. на основі досліджень, метою 
яких було визначення факторів, що справляють мотивуючий чи де
мотивуючий вплив на поведінку працівників.
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У результаті досліджень було визначено чинники, які порізному 
впливають на мотивацію праці.

1. Гігієнічні	 фактори	 (фактори	 “здоров’я”). До них належать: рі
вень заробітної плати, умови на робочому місці, робочий розпорядок, 
рівень прямого контролю за роботою, міжособистісні відносини в ко
лективі. Гігієнічні фактори пов’язані з навколишнім середовищем, у 
якому здійснюється робота. Їх брак чи недостатнє виявлення посилює 
у людей почуття невдоволеності роботою. Наявність гігієнічних фак
торів чи їх повне виявлення зменшують почуття невдоволеності робо
чим місцем, але не мотивують працівників до ефективної діяльності.

2. Мотивуючі	фактори. Вони пов’язані з характером і змістом ро
боти, зумовлюють почуття задоволення працею, мотивують до ефек
тивної діяльності. До них належать: досягнення цілей, можливість 
успіху і визнання, цікава робота, високий рівень самостійності та від
повідальності, професійне посадове зростання, можливості самореа
лізації.

Теорія Ф. Герцберга має багато спільного з теорією А. Маслоу. 
Гігієнічні фактори Ф. Герцберга збігаються з фізіологічними потре
бами, потребами в безпеці та впевненості у майбутньому. Мотивуючі 
фактори можна порівняти з потребами вищих рівнів А. Маслоу в по
вазі, самореалізації.

15.4.2. Процесійні теорії мотивації

Процесійні теорії мотивації аналізують, як люди розподіляють 
свої зусилля для досягнення визначених цілей і як вони реагують при 
цьому на вплив різноманітних зовнішніх чинників. Теорії цієї групи 
пояснюють, як потрібно впливати на працівників, щоб спонукати їх 
до результативної праці, дають менеджерам змогу розробити ефек
тивну систему мотивації підлеглих.

Найбільш відомими процесійними теоріями мотивації є теорія 
очікувань В. Врума, теорія визначення цілей, теорія справедливості 
С. Адамса, теорія Портера — Лоулера та інші. Деякі з них більш до
кладно розглянемо нижче.

теорія очікувань. Ця теорія пов’язана з розробками К. Левіна, 
В. Врума та інших. Її положення базуються на тому, що наявність 
потреби не може бути єдиною необхідною умовою мотивації людини 
на досягнення визначеної мети. Людина також сподівається, що об
раний нею тип поведінки справді сприятиме задоволенню потреби чи 
одержанню бажаного.
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При цьому ключову роль відіграє повнота реалізації трьох по
в’язаних факторів.

1. додатково	 витрачені	 зусилля	 повинні	 забезпечити	 одержання	
очікуваного	 результату. Якщо працівники відчувають, що прямо
го зв’язку між витраченими зусиллями і одержаними результата
ми немає, то, згідно з теорією очікувань, мотивація буде слабшати. 
Взаємозв’язку між витраченими зусиллями і одержаними резуль
татами може не бути через неправильну самооцінку працівника, його 
недостатній інструктаж і підготовку, а також через те, що працівни
ку не надали достатньо повноважень для виконання визначеного за
вдання.

2. за	одержаний	результат	повинна	бути	забезпечена	очікувана	ви-
нагорода. Якщо не буде відчуватися чіткого зв’язку між досягнутими 
результатами і бажаною винагородою, мотивація трудової діяльності 
може бути послабленою. Вона буде послабленою і в тому разі, коли 
працівник розуміє, що досягнення результатів, за які забезпечується 
винагорода, для нього нереальне.

3. Реально	 одержана	 винагорода	 повинна	 збігатися	 з	 очікуваною.	
Оскільки у різних людей потреби і сподівання щодо очікуваної ви
нагороди різняться, то реально одержана винагорода, яка пропону
ється за досягнуті результати, може і не мати для них ніякої цінності. 
У цьому разі мотивація трудової діяльності буде слабнути.

Із теорії очікувань випливає загальний висновок: якщо значення 
будьякого із трьох названих факторів буде недостатнє, то мотивація 
і результати праці працівників також будуть низькими.

теорія справедливості. Розроблена американським ученим 
С. Адамсом у 60ті роки. ХХ ст. Основна її ідея полягає в тому, що 
люди порівнюють власну винагороду з винагородою колег за вико
нання аналогічної роботи. І на основі цього порівняння доходять 
висновку, справедлива у них винагорода чи ні. Несправедливість 
може виявлятися у вигляді недоплати (вона сприймається гостріше, 
викликає обурення) і переплати (сприймається спокійніше).

При виявленні несправедливості і для відновлення справедли
вості працівник може вчинити так: знизить продуктивність праці; 
зробить спробу збільшити винагороду; може спробувати примусити 
колег працювати більше (тому що у них більша винагорода); почне 
красти продукцію підприємства як компенсацію за недоплату (чи 
буде красти більше, ніж звичайно); почне поширювати чутки і плітки 
про колег, які незрозуміло за що одержують більшу заробітну пла
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ту, тощо. Тобто людина відчуватиме психологічний дискомфорт, її 
мотивація значно зменшиться, а дії матимуть негативні наслідки для 
організації.

теорія визначення цілей. Розроблена Е. Локом у 1966 р. Згідно з 
цією теорією поведінка людини визначається цілями, які ставлять
ся перед нею. При цьому рівень мотивації залежить від чотирьох 
характеристик цілей: їх складності, конкретності, прийнятності та 
привабливості для виконання.

1. Складність	цілі	відображає рівень професіоналізму, необхідного 
для її досягнення. Існує прямий зв’язок між складністю цілі та вико
нанням роботи щодо її досягнення: чим складніші цілі визначаються 
перед людиною, тим кращих результатів вона досягає. Якщо перед 
людиною ставити дуже складні, нереальні для досягнення цілі, вони 
будуть ігноруватися, тому ускладнення цілей може призвести до по
ліпшення результатів тільки тоді, якщо цілі будуть реальними.

2. Конкретність	цілі	відображає її кількісну ясність, точність і ви
значеність. За допомогою експериментальних досліджень було вста
новлено, що більш конкретні та визначені цілі забезпечують краще 
виконання роботи і результатів, ніж цілі, які мають широкий зміст і 
нечіткі критерії. Працівник, перед яким поставили нечіткі цілі надто 
широкого змісту, демонструє таке ж виконання роботи, як і той, пе
ред ким зовсім немає цілей. Надто звужувати зміст цілей також не 
варто. У цьому разі за межами уваги працівника залишаться важливі 
аспекти його діяльності.

3. Прийнятність	цілі	відображає рівень сприйняття її людиною як 
своєї власної. Якщо працівник сприймає поставлену перед ним мету 
як власну, рівень її складності для нього не має великого значення.

Керівники, визначаючи цілі для підлеглих, повинні подавати їх як 
реальні, вигідні, справедливі та безпечні для досягнення. 

4. Привабливість	 цілі	 для	 виконання	 відображає готовність пра
цівника витрачати зусилля певного рівня для її досягнення. Це дуже 
важлива характеристика, особливо на стадії виконання роботи. Вона 
може зростати, якщо в працівника все легко виходить, і зменшува
тися, якщо виконання роботи виявилося набагато складнішим, ніж 
здавалось при визначенні цілей. Тому керівництво повинно постій
но контролювати рівень прихильності до цілей у працівників і здійс
нювати необхідні заходи щодо його підтримки.

Теорія визначення цілей стверджує, що рівень задоволення лю
дини досягнутими результатами визначається двома взаємопов’яза
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ними процесами: внутрішніми стосовно неї і зовнішніми. Внутріш
ні процеси здебільшого пов’язані з власною оцінкою працівником 
одержаного результату порівняно з визначеною метою. До зовнішніх 
процесів належить оцінка досягнення цілей оточенням: позитивна 
(подяка керівництва, підвищення по службі, збільшення заробітної 
платні), яка приносить задоволення, чи негативна, яка призводить до 
невдоволення.

З іншими мотиваційними теоріями можна докладно ознайоми
тися із рекомендованих джерел [37; 41; 97].

15.5. Методи мотивації персоналу
Методи	 мотивації	 — це способи управлінського виливу на пер

сонал для досягнення цілей організації. Вони ґрунтуються на дії за
конів управління, передбачають застосування управлінським апара
том організацій різноманітних прийомів впливу на персонал з метою 
активізації його діяльності.

Мотиваційні методи класифікують за об’єктами мотивації, вико
ристанням стимулів, видами потреб, спрямованістю тощо (табл. 15.3). 
Керівникам потрібно застосовувати їх у практичній діяльності комп
лексно, системно.

Методи задоволення основних потреб персоналу організації. 
Менеджерам необхідно постійно спостерігати за своїми підлеглими, 
щоб знати, які активні потреби спонукають їх до дій. Оскільки з ча
сом ці потреби змінюються, то було б неправильним розраховувати, 
що методи мотивації, які спрацювали один раз, будуть ефективними 
упродовж усього часу.

Нижче наводяться методи, за допомогою яких менеджери можуть 
забезпечити задоволення основних потреб своїх підлеглих.

Фізіологічні	потреби. Люди, які працюють з причини необхідності 
задоволення потреб цієї групи, мало цікавляться змістом роботи, кон
центрують свою увагу на заробітній платні, умовах праці, можливості 
уникати стомлення. Діями менеджерів можуть бути:
 · забезпечення працівникам невисокої заробітної платні;
 · організація нормальних робочих умов з точки зору освітлення, 

температури, рівня шуму тощо.
Потреби	в	захисті	та	безпеці. Вони пов’язані з бажанням людей 

перебувати в стабільному і безпечному оточенні, що забезпечує за
хист від страху, хвороб, болю та інших страждань, які може життя за
вдати людині.
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Таблиця	15.3
класифікація методів мотивації

ознака  
класифікації

Види методів

За об’єктами  
мотивації

Методи мотивації колективів
Методи мотивації окремих осіб:

 · менеджерів (вищого, середнього, нижчого рівнів керівництва)
 · працівників (початківців, досвідчених)
 · жінок 

За стимулами Економічні методи мотивації (матеріального стимулювання):
 · заробітна плата
 · преміювання
 · грошова винагорода
 · матеріальна допомога
 · участь у прибутках

Неекономічні методи мотивації:
а) організаційні:

 · участь у справах організації
 · мотивація перспективою
 · делегування завдань і повноважень
 · мотивація збагаченням змісту праці

б) моральнопсихологічні:
 · похвала
 · схвилювання
 · підтримка
 · засудження
 · визнання заслуг
 · повага, довіра

За основними 
потребами

Методи задоволення фізіологічних потреб підлеглих
Методи задоволення потреб у захищеності та безпеці
Методи задоволення потреб у причетності та належності
Методи задоволення потреб поваги і визнання
Методи задоволення потреб самовираження, самореалізації

За спрямова
ністю (згідно  
з теорією  
підкріплення)

Позитивне підкріплення
Негативне підкріплення
Гасіння дій
Критика
Покарання

Дії менеджерів:
 · розробити просту і надійну систему соціального страхування;
 · застосовувати ясні та справедливі правила регулювання діяль

ності підлеглих;
 · оплачувати працю вище від прожиткового мінімуму;
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 · не залучати підлеглих до прийняття ризикованих рішень і вико
нання ризикованих дій;

 · забезпечувати гарантії стабільної праці, медичного страхування, 
одержання пенсій;

 · надавати можливості підвищення професійного рівня для забез
печення стабільності в роботі.
Потреби	 в	 належності	 та	 причетності. Стосовно працівників, 

для яких важлива ця група потреб, керівництво повинно мати форму 
дружнього партнерства, для таких людей потрібно створювати умови 
для спілкування на роботі.

Дії менеджерів:
 · використовувати елементи фірмового стилю і корпоративної 

культури, які відповідають особливостям менталітету працівників 
і підтримуються ними;

 · давати працівникам таку роботу, яка забезпечуватиме можливість 
їм спілкуватися з колегами, підлеглими, клієнтами, покупцями, 
відвідувачами;

 · при постановці завдань звертати увагу на те, що їх ефективне ви
рішення важливе для організації;

 · створювати на робочих місцях атмосферу єдиного колективу, ко
манди;

 · за необхідності проводити збори, наради, на яких обговорювати і 
вирішувати спільні проблеми;

 · конструктивно працювати з неформальними групами в складі 
організації, не загрожувати їх існуванню, якщо вони лояльні та 
сприяють досягненню виробничих цілей;

 · створювати умови для соціальної активності працівників за ме
жами організації;

 · поздоровляти працівників від імені колективу з важливими для 
них подіями, датами, забезпечувати підтримку і допомогу у важкі 
моменти життя.
Потреби	у	визнанні	та	повазі.	Працівники, для яких важлива ця 

група потреб, прагнуть посісти місце лідера в колективі або визнано
го авторитета при вирішенні певних завдань. Необхідно зауважити, 
що поваги до себе потребують усі працівники колективу, особливо ті, 
хто обіймає  незначні посади.

Дії менеджерів: 
 · пропонувати підлеглим більш змістовну, цікаву, відповідальну ро

боту;
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 · делегувати підлеглим частину своїх повноважень і відповідаль
ності;

 · звертатися до співпрацівників, підлеглих із повагою;
 · високо оцінювати виявлену ініціативу, творче ставлення до 

справи;
 · використовувати різноманітні форми визнання заслуг підлеглих, 

надавати їм почесні титули, звання, нагороди, висвітлювати їх 
заслуги у пресі, нагадувати про їх заслуги у публічних виступах;

 · залучати підлеглих до формування цілей, розроблення рішень, 
прислухатися до їх точок зору;

 · сприяти підвищенню підлеглих по службі, забезпечувати можли
вості для навчання, перепідготовки, які підвищують рівень про
фесіоналізму;

 · забезпечувати достойні, комфортні умови на роботі, оплату праці, 
зовнішні символи службового статусу.
Потреби	в	самовираженні. Потреби цієї групи мають індивідуаль

ний характер. Це потреби людини у творчості в широкому розумінні. 
Працівники з потребою самовираження, самореалізації — творчі, не
залежні особистості, відкриті для сприйняття себе і оточення.

Дії менеджерів:
 · підтримувати прагнення підлеглих до навчання, розвитку, які 

забезпечують повніше використання їх потенціалу;
 · давати важкі, складні, оригінальні завдання, які потребують від 

підлеглих певної віддачі та максимальної реалізації своїх якостей;
 · забезпечувати значну свободу у виборі засобів вирішення за

вдань;
 · залучати підлеглих до прийняття рішень, радитися з ними щодо 

вирішення окремих завдань, розвивати творчі якості;
 · делегувати їм частину своїх повноважень, відповідальності, сприя

ти службовому підвищенню;
 · забезпечувати високу оплату праці, інші форми визнання заслуг;
 · одночасно з цими діями менеджери повинні контролювати ви

конання завдань і час від часу “ставити на місце” підлеглих з надто 
високою самооцінкою.

15.6. Матеріальне стимулювання

Однією із найпоширеніших форм управління мотивацією праців
ників є матеріальне стимулювання.
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Матеріальне	 стимулювання	 — цілеспрямоване застосування ма
теріальних стимулів до працівника для впливу на його поведінку при 
вирішенні завдань, що стоять перед організацією.

До засобів матеріального стимулювання належать заробітна пла
та, премії, грошова винагорода, матеріальна допомога працівникам, 
участь їх у прибутках підприємства тощо.

заробітна	плата	— винагорода, розрахована, як правило, у грошо
вому еквіваленті, яку відповідно до трудового договору власник чи 
уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним 
роботу.

Існують дві основні форми оплати праці: погодинна і відрядна 
(рис. 15.4).

Погодинна оплата праці. За цієї форми оплати праці розмір за
робітку залежить від тарифного розряду працівника і кількості від
працьованого часу. Застосовується на виробничих процесах, де го
ловну роль відіграє якість продукції; кількість продукції, виробленої 
за одиницю часу, не залежить від індивідуальних зусиль працівника 
(наприклад, автоматизоване виробництво); неможливо чи важко точ
но визначити норми виробітку.

Рис.	15.4.	Форми оплати праці

Погодинна оплата праці може бути простою погодинною і пого
диннопреміальною.

Проста	 погодинна	 оплата праці визначається шляхом перемно
ження годинної тарифної ставки працівника на фактичну величину 
відпрацьованого часу. Застосовується для оплати праці допоміжних 
працівників, технічних спеціалістів і службовців, діяльність яких не 

Погодинна: 
 · проста погодинна 

(денна, тижнева, 
місячна)

 · погодиннопре
міальна 

Відрядна: 
 · пряма індивідуальна відрядна
 · відряднопреміальна (індивідуальна і колективна)
 · відряднопрогресивна
 · колективна (бригадна) відрядна
 · непряма відрядна
 · акордна

Основні форми оплати праці
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пов’язана з кінцевим результатом і прямо не впливає на якість про
дукції і послуг.

Погодинно-преміальна	 оплата праці застосовується, коли відмін
ності в умовах виробництва і кваліфікації працівників значні й не
обхідно врахувати не тільки диференціацію у кваліфікації, а й цілу 
низку психологічних та економічних факторів. За цієї системи крім 
основного тарифного заробітку працівник одержує премію за досяг
нення високих показників.

Наслідками застосування погодинної оплати праці на підприєм
стві є те, що працівники мають гарантований прибуток, який не зале
жить від можливого зменшення рівня виробництва, і не мають мож
ливості підвищити заробіток шляхом збільшення індивідуальних 
зусиль у виробничому процесі.

Відрядна оплата праці. Передбачає оплату праці залежно від фак
тично виконаного обсягу робіт у натуральних показниках (одиницях 
готової продукції) і встановлених нормативів заробітної плати (роз
цінок) на одиницю готової продукції.

Відрядна оплата застосовується, як правило, на тих виробництвах, 
де висока частка ручної праці; роботу можна нормувати з достатньою 
точністю.

Відрядна оплата праці може бути кількох видів:
 · прямою	 індивідуальною	 відрядною, за якої заробітна платня пра

цівника прямо залежить від кількості виробленої продукції чи 
виконаних операцій;

 · відрядно-преміальною	 (індивідуальною	 і	 колективною), за якої 
заробіток працівника за основними відрядними розцінками до
повнюється спеціальними преміями;

 · відрядно-прогресивною	 (при виконанні встановлених норм виро
бітку прогресивно збільшуються доплати до основної відрядної 
розцінки);

 · колективною	 (бригадною)	 відрядною, за якої величина заробіт
ної платні кожного працівника залежить від його кваліфікації, 
кількості відпрацьованих годин і кількості кінцевої продукції, 
виробленої колективом;

 · непрямою	 відрядною, яка застосовується переважно для оплати 
праці допоміжних працівників. За цієї системи розмір заробітної 
платні залежить від виробітку на дільниці, яку обслуговує пра
цівник;
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 · акордною, за якої за одиницю продукції приймаються виріб, 
комплекс робіт і послуг, на які складається калькуляція витрат 
праці та заробітної платні.
Результати застосування відрядної форми оплати праці: 

 · встановлюється прямий зв’язок між результатами праці та роз
міром винагороди; 

 · витрати на робочу силу змінюються залежно від обсягів вироб
ництва, що знижує рівень фінансового ризику; 

 · працівники стимульовані на підвищення продуктивності праці; 
 · якість виробленої продукції погіршується, необхідно створювати 

відділи технічного контролю, що збільшує витрати; 
 · можливі напружені відносини між працівниками і спеціалістами, 

які приймають вироблену продукцію.

15.7. Структура оплати праці працівника

Структура оплати праці має особливості залежно від галузі біз
несу, типу підприємства, обов’язків працівника і складається із ос
новної заробітної платні, додаткової заробітної платні, інших заохо
чувальних і компенсаційних виплат (рис. 15.5).

основна	заробітна	плата	визначається тарифними ставками, роз
цінками за розрядами, посадовими окладами, а також надбавками і 
доплатами, розміри яких не перевищують визначені чинним законо
давством. Метод нарахування основної заробітної плати залежить від 
системи оплати праці на підприємстві.

1 — Основна заробітна плата
2 — Додаткова заробітна плата
3 — Інші заохочувальні та компенсійні виплати:
 · матеріальна допомога
 · винагорода за кінцеві результати
 · трудові та соціальні пільги
 · інші виплати

Рис.	15.5.	Структура оплати праці працівника

додаткова	 заробітна	 плата	 залежить від результатів господар
ської діяльності підприємства і встановлюється у вигляді премій, 
винагород, інших заохочувальних і компенсаційних виплат, а також 
надбавок і доплат, які не передбачені законодавством. До неї нале

 1  2

3
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жать доплати за неблагополучні та шкідливі умови праці і роботу за 
технічно обґрунтованими нормами; поєднання професій і виконання 
додаткових обов’язків; роботу у вечірню і нічну зміни; класність; вчені 
ступені й звання, почесні звання, встановлені державою тощо. Перера
ховані надбавки, доплати і компенсації найчастіше нараховуються як 
встановлені підприємством відсотки від основної заробітної плати.

інші	заохочувальні	та	компенсаційні	виплати. До них належать:
 · матеріальна допомога, яка є епізодичною формою оплати праці, 

виплачується за особистою заявою працівника згідно з розпоряд
женням керівника підприємства в надзвичайних і екстремальних 
випадках;

 · винагорода за кінцеві результати, яка виплачується за досягнення 
річних, квартальних планів окремим структурним підрозділам 
чи підприємствам, за збільшення обсягів товарної продукції, 
зростання продуктивності праці, підвищення якості продукції і 
послуг, економію ресурсів та інші види досягнутих результатів. 
Винагорода стимулює групові інтереси, заохочує колективізм у 
досягненні кінцевих результатів виробництва і найчастіше розпо
діляється за коефіцієнтом трудового внеску;

 · трудові та спеціальні пільги працівникам, які надаються згідно з 
рішенням трудового колективу підприємства (крім передбачених 
законодавством) щодо оплати додаткових відпусток, путівок, екс
курсій та подорожей;

 · інші виплати, які мають індивідуальний характер: оплата житла, 
продовольчих і промислових товарів, проїзних квитків, абонементів 
у спортивні групи, передплата на газети і журнали, оплата всіх видів 
страхування працівників, доплата за використання особистого 
транспорту тощо.

15.8. Морально-психологічні методи мотивації

До моральнопсихологічних методів мотивації належать:
1. Визнання, яке може бути особистим і публічним. Сутність мето

ду особистого визнання полягає в тому, що прізвища кращих праців
ників заносяться у спеціальні доповіді вищому керівництву організа
ції, їх персонально поздоровляє адміністрація в разі загальних свят і 
сімейних дат.

В Україні особисте визнання як метод мотивації поки що не має 
значного поширення, більш поширене публічне визнання.
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За зразкове виконання трудових обов’язків, підвищення продук
тивності праці, покращення якості продукції, тривалу бездоганну 
працю та інші досягнення працівники можуть заохочуватися оголо
шенням подяки, цінним подарунком, почесною грамотою, занесен
ням у Книгу пошани і на Дошку пошани. Правилами внутрішнього 
розпорядку можуть бути передбачені інші заохочення, наприклад 
почесні звання своєї організації.

Заохочення повинні стимулювати не тільки працівника, а і його 
колег. Для цього необхідно, щоб воно сприймалося колективом як 
справедливе. При цьому припускається поєднання кількох видів за
охочення, наприклад матеріального і морального стимулювання.

Працівникам, які успішно і добросовісно виконують свої трудові 
обов’язки, надаються переваги і пільги у сфері соціальнокультурно
го і житловопобутового обслуговування, при переведенні на більш 
кваліфіковану роботу чи на вищу посаду (за наявності вакансій, не
обхідної підготовки та особистих якостей).

2. Постановка	високих	цілей, які надихають людей на ефективну 
працю. Значна частина завдань, які керівник ставить перед працівни
ком, повинна містити в собі елемент виклику. Морально мотивують 
працівників створення	атмосфери	взаємної	поваги,	довіри,	заохочення	
розумового	ризику, терпимості	до помилок і невдач, уважне ставлен
ня з боку керівництва і товаришів по роботі.

3. Посадове	 підвищення, яке є інтегрованим методом мотивації: 
воно забезпечує вищу заробітну платню (економічний мотив), цікаву 
і змістовну роботу (організаційний мотив), ілюструє визнання заслуг 
і авторитету людини шляхом переведення у вищу статусну групу 
(моральний мотив). Але цей метод мотивації має значні обмежен
ня: в організації не так багато високих вакантних посад; не всі люди 
спроможні керувати і прагнуть до керівництва; посадове підвищення 
потребує значних витрат на перепідготовку.

4. Схвалення.	Його найкраще застосовувати під час роботи. Роботу 
ще не закінчено, але видно, що вона виконується якісно. Схвалюють
ся старанність, відповідальне ставлення до роботи. Схвалення можна 
поєднувати з рекомендаціями, порадами, зауваженнями і навіть з кри
тикою. 

5. Похвала.	Потрібна при завершенні роботи значних обсягів, ос
воєнні нових методів праці, нових технологій, впровадженні раціо
нальної пропозиції. Іншими словами, хвалити потрібно за добре ви
конані завдання, закінчені справи, вирішені проблеми.
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6. Підтримка.	Її слід застосовувати в разі, коли працівник сумні
вається, не впевнений, не може визначитися у виборі цілей, завдань, 
способів дій. У цей момент підтримка конче необхідна. Людина по
требує особливої підтримки при засвоєнні нової справи. Головна мета 
підтримки — усунути сумніви, невпевненість, вагання, які заважають 
прийняти рішення. Підтримку краще використати, коли працівник 
розгублений, пригнічений внаслідок невдачі.

7. Підкріплення	(позитивне	і	негативне). Сутність позитивного під
кріплення полягає в тому, що заохочуються дії, які мають позитивну 
спрямованість. За негативного підкріплення заохочується відсутність 
дій з негативною спрямованістю: порушень, запізнень, прогулів.

Між позитивним і негативним підкріпленнями існує певна аси
метрія. Негативне підкріплення може спричинити не тільки бажані, а 
й непередбачувані реакції, позитивні — тільки бажані.

Підкріплення може також бути постійним і періодичним. Постій-
не	підкріплення	застосовується після кожної дії. Це забезпечує високу 
результативність, але призводить до раннього задоволення потреб і 
швидкого зниження рівня мотивації.

Періодичне	підкріплення	полягає в тому, що мотивація застосову
ється не за всіма результатами, а через чітко визначену їх кількість. 
Вона дає добрий стабільний результат в умовах частого і регулярного 
повторення дій.

Величина підкріплення повинна бути мінімальною, щоб постійно 
підтримувати зацікавленість працівників у продовженні необхідної 
діяльності й при цьому не виснажувати ресурси організації.

8. Метод	погашення, чи відсутності підкріплення позитивних і не
гативних дій. Полягає в їх ігноруванні, і тоді вони самі по собі припи
няються.

9. Переконання.	Базується на аргументованому і логічному впливі 
на психіку людини для її мотивації на досягнення визначних цілей, 
виконання певних завдань, прийняття рішень. 

10. Примушення. Це крайній моральнопсихологічний метод мо
тивації. Застосовується тоді, коли інші методи впливу на людину не 
дали результатів і працівника примушують, можливо, навіть проти 
його волі й бажання, виконувати певну роботу. При цьому необхідно 
використовувати дуже суттєві стимули.

11. Наслідування.	Є методом мотивації окремого працівника чи со
ціальної групи шляхом особистого прикладу керівника або кращого 
працівника, зразки поведінки якого є прикладом для інших.
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12. Спонукання.	Є методом моральної мотивації людини, за якого 
підкреслюються позитивні якості працівника, його кваліфікація і до
свід, впевненість в успішному виконанні дорученої роботи.

13. осудження.	 Це метод мотивації людини, яка припускаєть
ся значних відхилень від моральних норм у колективі; результати і 
якість її праці незадовільні. Такий метод не може застосовуватися 
для впливу на людей зі слабкою психікою і на відсталу частину ко
лективу.

15.9. управління винагородою підлеглих
Винагорода — це те, що людина вважає для себе цінним. В управ

лінні винагорода застосовується з такою метою:
 · залучення кращого персоналу в організацію;
 · утримання кращих співпрацівників в організації;
 · стимулювання продуктивної поведінки;
 · контроль за витратами на робочу силу. 

Для спонукання працівників до ефективнішої діяльності менед
жери застосовують два основних типи винагороди — внутрішню і 
зовнішню (рис. 15.6).

Рис.	15.6.	Види винагороди

Рекомендації	щодо	управління	винагородою:
1. Винагорода повинна бути конкретною, спиратися на макси

мально можливе інформаційне забезпечення. Люди повинні точно 
знати, за що вони (чи їх колеги) заохочені.

Внутрішня 
(забезпечується змістом праці):

 · почуття досягнення результату;
 · відчуття змістовності та важли

вості роботи, що виконується, 
самоповага;

 · дружба і спілкування,  
що виникають у процесі роботи;

 · прийнятні умови праці і точне 
визначення завдань

Зовнішня
(забезпечується організацією, 

керівництвом):

 · заробітна платня;
 · просування по службі;
 · символи службового статусу і 

престижу;
 · похвала і визнання з боку керівни

цтва;
 · додаткові виплати

Винагорода
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2. При заохоченні працівника необхідно враховувати особли
вості його особистості, індивідуальні потреби, інтереси.

3. Заохочення працівника не слід затягувати, відкладати, напри
клад до моменту підбиття підсумків діяльності підприємства (під
розділу) за місяць, квартал, півріччя, рік, тому що втрачається гост
рота моменту, очікування працівника не справджуються, зростає 
образа на керівництво.

4. Винагорода повинна бути реальною для її досягнення і одер
жання працівником. Необхідно заохочувати підлеглих і за незначні 
успіхи.

5. Вище керівництво підприємства повинно брати активну участь 
у системі винагороди персоналу. Тоді заохочення буде більш знач
ним і важливим для працівників.

6. Краще застосовувати несподівану і нерегулярну винагороду. 
У цьому разі вона є приємним сюрпризом і має більший вплив на 
працівника.

7. Інколи невелика винагорода може бути ефективнішою, ніж 
велика: значне заохочення надається небагатьом людям, воно демо
тивує інших працівників, які можуть бути ображеними, тому що вва
жають, що заслужили винагороду.

8. Потрібно заохочувати співпрацівників так, щоб це запам’яталося 
надовго.

15.10. критика і покарання підлеглих

критика — метод психологічного впливу на людину, яка припус
кається значних відхилень від моральних норм у колективі або ре
зультати і якість праці якої незадовільні. Це слова, звернені до совісті 
працівника.

При	 використанні	 критики	 слід	 керуватися	 такими	 рекоменда-
ціями.

1. Перед тим, як застосувати критичне оцінювання вчинку чи 
результатів роботи, необхідно розібратися в ситуації, що склалася, 
виокремити причини особисті й об’єктивні, які не залежать від пра
цівника. Критикувати можна тільки за недоліки, пов’язані зі ставлен
ням до справи, звичками, з такими індивідуальними особливостями, 
як неуважність, неспостережливість, забудькуватість, лінь, поквап
ливість тощо.
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2. Критикувати підлеглого за конкретний проступок необхідно 
одразу після його скоєння, не відкладаючи розмову до того часу, коли 
вчинок буде напівзабутим і ефект новизни зникне.

3. Місце для критики (в конфіденційній обстановці чи присут
ності колег по роботі) менеджер обирає залежно від мети розмови. 
Публічна критика принижує авторитет підлеглого; його можуть під
тримати колеги, внаслідок чого керівник ризикує бути втягнутим в 
конфліктну ситуацію. В приватній розмові менеджер у змозі впевне
но контролювати ситуацію, свої емоції.

4. Підлеглий повинен знати, чим конкретно незадоволений керів
ник. Необхідно також вказати підлеглому причину, яка призвела до 
огріху чи недоліків у роботі, й вислухати його пояснення.

5. Критикуючи підлеглого, не потрібно гарячкувати, висловлюва
ти образливі та зневажливі епітети і порівняння. Такі виразні захо
ди мало допомагають сприйняттю ділової сторони критики, можуть 
спричинити агресивну реакцію і відкритий протест підлеглого.

6. Критика повинна містити позитивну сторону. Потрібно не тіль
ки вказати підлеглому недоліки та їх причини, а й запропонувати ви
хід, навчити, як уникати надалі повторення подібних випадків.

7. Критикуючи підлеглих, потрібно враховувати їх вік, стать, до
свід роботи, темперамент. Відомо, що жінки емоційніше сприймають 
критику, ніж чоловіки, холерики більш агресивні порівняно з флег
матиками.

Якщо підлеглий хворобливо сприймає критику, дуже переживає 
щодо зроблених зауважень і в результаті робить ще більше помилок, 
необхідно поєднувати критику з якоюнебудь формою заохочення — 
підтримкою, підбадьоренням.

Після критики підлеглий повинен бачити вихід із складної ситуа
ції, що склалася, і змінити свою поведінку. Якщо він не реагує на кри
тику і його поведінка, ставлення до роботи не змінюються на краще, 
до нього застосовується покарання.

Покарання підлеглих. Покарання	— прямий вплив з метою зміни 
поведінки, спрямований на припинення негативних дій, недопущен
ня їх у майбутньому і досягнення позитивних результатів. Покарання 
може застосовуватися у вигляді матеріального стягнення (штрафи, 
санкції), зниження соціального статусу в колективі, психологічної 
ізоляції працівника, створення атмосфери нетерпимості, зниження в 
посаді тощо.
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Рекомендації	щодо	застосування	методу	покарань.
1. Карати підлеглих можуть тільки ті керівники, які мають на це 

повноваження.
2. Покарання ефективне, якщо воно сприймається як справедливе 

і спирається на авторитет загальновизнаних норм і цінностей.
3. Дієвість покарання прямо пропорційна його силі й обернено 

пропорційна можливості уникнення його після порушення.
4. Застосовувати покарання необхідно не відразу після порушен

ня, а через деякий час, щоб менеджер мав змогу розібратися в діях 
підлеглого, не перебував у збудженому стані.

5. Працівника необхідно карати за конкретне порушення і тільки 
один раз; за провину однієї людини неправильно карати весь колек
тив; кожне наступне покарання повинно бути сильнішим за поперед
нє; щоб покарання було ефективним, воно повинно бути достатньо 
відчутним і суттєвим для порушника.

6. Використовуючи покарання, необхідно враховувати обставини, 
за яких здійснено порушення, його серйозність і наслідки, попередню 
роботу і поведінку підлеглого.

7. Важливу роль в ефективному покаранні відіграє його розуміння 
порушником. Необхідно пояснити причину покарання і повідомити 
про майбутні наслідки, якщо поведінка підлеглого не зміниться на 
краще.

8. У практиці управління покарання краще використовувати ра
зом із винагородою для демонстрації протилежних наслідків добро
совісної і недобросовісної роботи.

Наслідки застосування методу покарання для мотивації підлег
лих не такі передбачувані, наприклад, як наслідки методу заохочен
ня. Покарання приблизно підказує підлеглому, чого він не повинен 
робити, але не дає інформації, яку поведінку обрати. Ефект від по
карання тільки тимчасовий: як тільки загроза покарання усувається, 
порушення знову відбуваються. Таким чином, загроза покарання за 
порушення повинна існувати постійно.

Застосування покарання як методу мотивації породжує небажані 
побічні ефекти (особливо якщо покарання несправедливе):
 · негативне ставлення працівника до менеджера, який його покарав, 

і до діяльності, невдачі в якій призвели до покарання;
 · агресивність, неспокій, саботаж, спроби обманути керівництво;
 · нерішучість і пасивність працівника, небажання брати на себе 

ризик, приймати рішення, висловлювати точку зору;
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 · зростання агресивності колег як до менеджера, так і до покараного 
працівника.

15.11. Мотивація збагаченням змісту праці

Учені та менеджерипрактики давно ведуть пошук методів підви
щення рівня мотивації персоналу у процесі праці. Проблема полягає 
в тому, що менеджмент повинен запропонувати працівникам не тіль
ки зовнішню винагороду, а і внутрішню.

Деякі вчені (наприклад, Дж. Хекмен і Дж. Олдхем) у розробленій 
у 1980 р. моделі збагачення праці [97] висловили припущення, що 
зміни менеджментом характеристик робочого процесу дають змогу 
підвищити мотивацію персоналу і рівень його задоволеності працею 
(рис. 15.7).

Рис.	15.7.	зміст праці та мотивація персоналу

досягнення	 високої	 мотивації	 до	 виконання	 робочих	 завдань	 по-
в’язане	з	наявністю	певних	психологічних	станів:
 · усвідомлення сенсу чи сприйняття цінності роботи. Якщо пра

цівники вважають свою працю тривіальною і безцільною, їх мо
тивація перебуває на низькому рівні;

 · усвідомлюваною відповідальністю за якість процесу праці та кіль
кість виробленої продукції;

Базовий обсяг 
робіт

Критично важливі 
психологічні стани

Особисті та виробничі 
результати праці

Перелік навичок
Визначеність завдань
Значущість завдань

Відчуття змістовної 
значущості праці

Високий рівень  
внутрішньої мотивації

Високоякісне  
виконання робіт

Висока задоволеність 
працею

Низький рівень прогулів 
і плинності кадрів

Самостійність

Зворотний зв’язок

Відповідальність  
за результати праці

Знання реальних 
результатів вироб
ничої діяльності

Рівень прагнення працівника до професійного зростання
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 · знанням результатів — зворотного зв’язку, який сигналізує праців
никам про рівень виконання завдань. За відсутності такого зв’язку 
почуття відповідальності персоналу за якість праці зменшується.
У	свою	чергу,	психологічні	стани	працівників	визначаються	основ-

ними	характеристиками	завдань:
 · різноманітністю процесу праці; 
 · рівнем різних навичок і досвіду, якого потребує виконання зав

дань;
 · завершенням завдання, тобто виконанням його від початку і до 

кінця;
 · рівнем важливості виконання завдання для організації та сус

пільства;
 · рівнем свободи і незалежності працівника при прийнятті рішення 

щодо способу виконання завдання.
для	підсилення	мотивації	працівників	змістом	праці	пропонують-

ся	такі	методи.
1. Поєднання	робіт. Замість того, щоб розділяти робочі завдання 

на дрібні операції, працівники можуть поєднувати кілька видів робіт, 
що дасть їм змогу використовувати всі знання і навички і виконувати 
більшу частину завдання. Наприклад, приймальник замовлень може 
поєднувати прийняття заявок клієнтів, організацію доставки і випис
ку супровідних документів.

2. Формування	комплексних	робочих	 груп, які виконують повний 
робочий цикл операцій. Це дає змогу покласти на них значну від
повідальність за виконання завдання і використати переваги внут
рішнього розподілу праці. Якщо, наприклад, виготовлення продукту 
передбачає використання складальної лінії і працівники виконують 
винятково закріплені за ними операції, можна організувати вироб
ництво і покласти відповідальність за кінцевий результат на комп
лексні робочі групи, члени яких самостійно розподіляють завдання і 
здійснюють повний цикл операцій.

3. Встановлення	зв’язків	із	споживачами. Надає працівникам мож
ливість ознайомитися з поглядами людей (як усередині організації, 
так і за її межами), які користуються результатами їх праці, усвідо
мити її значення для діяльності компанії. Якщо замість того, щоб ви
конувати тільки деякі операції при виготовленні товару, робоча група 
переорієнтується на виробництво кінцевої продукції для невеликої 
кількості споживачів, вона одержує можливість встановити з ними 
більш тісні зв’язки і краще розуміти потреби клієнтів.
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4. Вертикальне	 навантаження. Дає працівникам змогу взяти на 
себе відповідальність, яку традиційно несуть майстри (оперативне 
вирішення виниклих проблем, планування праці), поширює межі їх 
автономності. Наприклад, на працівників можна покласти відпові
дальність за перевірку якості та кількості матеріалів, що надходять, 
та інформування про проблеми, що виникли. Звичайно, їм доведеть
ся витрачати більше зусиль при роботі із замовленнями.

5. Відкриті	канали	зворотного	зв’язку. Гарантують, що працівни
ки одержують інформацію про якість своєї роботи від внутрішніх чи 
зовнішніх споживачів. Наприклад, у деяких організаціях проводяться 
зустрічі працівників зі споживачами, на яких клієнти висловлюють 
свою думку про рівень послуг, що надаються. Це дає можливість 
підвищити якість виконання завдань і встановити тісніші контакти з 
покупцями. Крім того, суспільне визнання досягнень працівників ор
ганізації позитивно впливає на їх психологічний стан, сприяє підви
щенню якості праці та задоволення роботою.

6. забезпечення	 можливості	 професійного	 зростання	 працівників. 
Звичайно, не всі працівники прагнуть одержувати завдання високого 
рівня складності, з необхідністю творчого підходу до їх вирішення. 
Хтось не бажає нічого, крім праці, яка задовольняє тільки потреби 
нижчого рівня, а хтось прагне досягти більшого. Усе це повинні вра
ховувати менеджери у своїй роботі.

контрольні питання і завдання

 1. Розкрийте сутність мотивації та її зв’язок з іншими функціями 
управління.

 2. Які види мотивації вам відомі?
 3. Як інтенсивність мотивації підлеглих впливає на ефективність їх 

праці?
 4. Охарактеризуйте взаємозв’язок внутрішньої та зовнішньої моти

вації.
 5. Із яких стадій складається мотиваційний процес?
 6. Які елементи мотиваційного процесу ви знаєте?
 7. Охарактеризуйте зв’язок потреб, мотивів і стимулів, їх вплив на 

поведінку людини.
 8. Які мотиваційні теорії належать до змістовних? Розкрийте їх сут

ність.



 9. Охарактеризуйте процесійні теорії мотивації.
 10. Наведіть методи задоволення основних потреб підлеглих (згідно 

з пірамідою потреб А. Маслоу).
 11. Порівняйте вплив погодинної та відрядної форм оплати праці на 

поведінку працівників.
 12. Яка структура оплати праці повинна бути у працівника?
 13. Дайте характеристику моральнопсихологічним методам моти

вації.
 14. Розкрийте рекомендації щодо управління заохоченнями підлег

лих.
 15. Як правильно критикувати і карати підлеглих?
 16. Розкрийте зміст і особливості застосування моделі збагачення 

змісту праці.
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 Розділ	16. уПраВління колектиВаМи

16.1. Сутність і характеристики колективу

Сьогодні люди, як правило, працюють у складі соціальних груп.
група — це:

 · сукупність людей зі спільними інтересами, професіями, діяль
ністю;

 · порівняно відокремлене об’єднання незначної кількості людей 
(не більше 10), які здійснюють спільні дії протягом тривалого 
часу [65];

 · двоє чи більше людей, які взаємодіють між собою і взаємовпли
вають один на одного [51];

 · відносно стійка сукупність людей, які мають спільні інтереси, 
цінності та норми поведінки, що формуються у межах історично 
визначеного суспільства;

 · певна кількість працівників, які дотримуються спільних норм і 
прагнуть задовольняти свої потреби шляхом досягнення групової 
мети [12];

 · дві чи більше особи, які мають спільні цілі, виконують різні обо
в’язки, залежать один від одного, координують спільну діяльність 
і сприймають себе як частину єдиного цілого [36].
В управлінні бізнесом менеджери мають справу із середніми і ма

лими соціальними групами. 
Колектив	— середня соціальна група, що об’єднує людей, зайнятих 

вирішенням конкретних завдань, ґрунтується на спільності цілей, 
принципів співпраці, поєднанні індивідуальних і групових інтересів 
і працює на одному підприємстві чи в одній організації.

Група	 — мале соціальне об’єднання людей, які контактують між 
собою на основі спільних цілей, норм поведінки, поєднання індиві
дуальних і групових інтересів. (Надалі будемо вважати, що в групу 
входять працівники одного підрозділу.)

до	загальних	характеристик	колективів	належать:
 · наявність спільної мети у всіх членів групи. Мета може форму

ватися як поєднання індивідуальних цілей чи визначатися ззовні 
відповідно до місії організації;

 · ототожнення членів групи з колективом і психологічне визначення 
колег на основі спільних інтересів, принципів, ідеалів, схожості та 
взаємної доповнюваності характерів, темпераментів тощо;
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 · усвідомлення учасниками належності до групи і відмінності 
(тимчасової) від решти людей, представників інших колективів;

 · постійна взаємодія членів колективу, яка має характер прямих 
контактів, особистих розмов, взаємодопомоги. У групі працівники 
спілкуються між собою, надаючи формальній взаємодії “людської 
форми”. Взаємодія учасників колективу дає змогу:
 – компенсувати обмеженість фізичних та інтелектуальних мож

ливостей кожного окремого працівника;
 – виконати значний обсяг роботи завдяки розподілу і спеціаліза

ції праці, змагальності, згуртованості колективу;
 · структурованість колективів. Кожен колектив має певну струк

туру:
 – соціальнодемографічну (залежно від віку, статі, освіти, про

фесійної підготовки тощо);
 – соціальнопсихологічну (залежно від симпатій, антипатій);
 – поведінкову (залежно від активності, мотивів поведінки пра

цівників);
 – політичну (залежно від інтересів, політичних уподобань, на

лежності до певних угруповань);
 – функціональну (залежно від виробничих завдань учасників ко

лективу);
 · розподіл серед учасників колективу виробничих (функціональ

них) та міжособистісних (підтримуючих ролей). Фахівці вва
жають, що для ефективної роботи колективу в його складі повинні 
бути люди, які виконують такі функціональні та міжособистісні 
ролі:
 – координатор (керівник колективу);
 – генератор ідей (розроблює варіанти рішення проблем);
 – контролер (оцінює ідеї, спонукає інших до роботи);
 – шліфувальник (уміє пов’язати вирішення проблеми з іншими 

завданнями організації);
 – ентузіаст (залучає своїм прикладом колег до дій щодо реалізації 

визначеної мети);
 – посередник (здійснює контакти між групою і зовнішнім сере

довищем, забезпечує єдність дій членів колективу);
 – виконавець (реалізує чужі ідеї, виконує доручення);
 – помічник (сприяє діям інших).
У невеликому колективі ці ролі потрібно поєднувати;

 · наявність певної культури, вираженої у спільних цінностях, тра
диціях, правилах і нормах поведінки працівників колективу;
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 · керівництво, яке забезпечує раціональну організацію спільної 
діяльності людей, розподіляє між ними завдання, здійснює про
думані заходи щодо згуртування колективу.
Важливими характеристиками колективу є рівень згуртованості, 

психологічної сумісності, психологічний клімат, психологічний стан 
людей.

згуртованість	— психологічна єдність працівників щодо найваж
ливіших питань життєдіяльності колективу.

Основою психологічної	 і	 соціально-психологічної	 сумісності	 є від
повідність темпераментів, професійних і моральних якостей праців
ників, однорідність їх мотивів діяльності.

Психологічний	 стан	 характеризується рівнем задоволеності пра
цівників своїм статусом у колективі. На нього впливають характер, 
сутність і престижність роботи, обсяг винагороди, перспективи зрос
тання, умови праці, психологічний клімат.

16.2. Вплив колективу на поведінку працівників

Колектив відіграє значну роль у житті кожної людини. У його ме
жах задовольняються потреби людей у спілкуванні, діловій взаємодії; 
у колективі людина в разі потреби одержує підтримку і захист, знахо
дить визнання власних успіхів і досягнень.

Взаємодія людини і колективу має двосторонній характер: люди
на своїми діями сприяє вирішенню групових завдань, але і колектив 
значно впливає на мотивацію працівника, сприяє задоволенню його 
потреб безпеки, поваги, самореалізації тощо. У колективах із добри
ми взаємовідносинами, з активною спільною діяльністю люди мають 
кращі здоров’я і мораль, більш захищені від зовнішнього впливу і 
працюють продуктивніше, ніж люди, які перебувають у певній ізоля
ції при виконанні самостійної роботи.

Колектив не тільки допомагає людині вдосконалювати свої про
фесійні якості. Він змінює її поведінку, мотиваційну сферу, сприяє 
висуненню на перший план нових потреб, мотивів та інтересів.

Вплив	колективу	на	поведінку	людини	полягає	в	тому,	що:
1) відбуваються зміни таких характеристик працівників, як сприй

няття, мотивація, сфера уваги, система оцінок. Людина поширює сферу 
своєї уваги завдяки зростанню інтересу до поведінки і проблем колег;

2) життя людини стає залежним від дій колег, і це призводить до 
істотних змін її поглядів на себе, місце в колективі та на оточення;
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3) у колективі людина одержує певний соціальний статус. Колек
тив не тільки розподіляє завдання й ролі, а й визначає відносну пози
цію кожного (лідери, близькі до лідерів, аутсайдери групи та ін.);

4) колектив допомагає людині сформувати нове бачення власного 
“Я”. Працівник починає ототожнювати себе з групою, і це призводить 
до істотних змін у його сприйнятті, розумінні власного місця і ролі в 
житті;

5) беручи участь в обговоренні та розробленні колективних рі
шень, людина може запропонувати такі ідеї і пропозиції, яких вона 
ніколи б не зробила в разі самостійного вирішення проблеми. Ефект 
впливу на людину методу “мозкового штурму”, який часто застосо
вується при прийнятті колективних рішень, значно активізує її розу
мові можливості, підвищує творчий потенціал;

6) у колективі люди приймають зазвичай більш ризиковані рі
шення, ніж самостійно із тих самих проблем. Ця особливість пове
дінки людей є джерелом активнішої і продуктивнішої діяльності в 
складі групи;

7) присутність інших людей, наприклад колег по колективу, при
зводить до зростання швидкості та погіршення якості виконання за
вдань працівником.

Залежно від характеру колективу його вплив на поведінку і моти
вацію окремого працівника може бути позитивним і негативним.

16.3. типи колективів

Колективи можна класифікувати за різними ознаками: за якісним 
складом, чисельністю учасників, способами комплектування, рівнем 
мотивації тощо (табл. 16.1). Кожна ознака класифікації дає змогу 
керівникам звернути увагу на окремі аспекти й особливості управ
ління колективами.

Таблиця	16.1
класифікація колективів

ознака класифікації типи колективів

1 2

За характером внутрішніх зв’язків Формальні;
неформальні

За способами комплектування Постійні;
тимчасові
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закінчення	табл.	16.1

1 2

За завданнями Групи керівництва;
функціональні групи;
виробничі;
комітети

За ефективністю використання 
потенціалу групи

Робочі групи;
псевдокоманди;
потенційні команди;
справжні команди;
високоефективні команди

За рівнем мотивації на роботу Групи “Х”;
групи “Y”;
групи “Z”

За терміном функціонування Довгострокові;
середньострокові;
короткострокові

За складом учасників Гомогенні (однорідні);
гетерогенні (різнорідні)

За типом організаційних зв’язків Первинні;
вторинні (проміжні);
основні

За статусом Офіційні;
неофіційні

За стадією розвитку Колективи, що формуються;
колективи, що вже склалися;
колективи на стадії реорганізації

За розмірами Малі;
великі

За свободою входження Обов’язкові;
добровільні

За характером внутрішніх зв’язків колективи розподіляються 
на формальні і неформальні.

Формальні	 колективи	 створюються через зовнішні причини (рі
шення керівництва, необхідність виконання певних завдань); можуть 
бути створеними для виконання постійної функції (наприклад, від
діл планування) чи вирішення певного цільового завдання (напри
клад, робоча група, комісія). Формальні колективи виділяються як 
структурні підрозділи в організації, мають керівника, чітко визна
чену структуру ролей, посад усередині групи, формально закріплені 
за ними функції і завдання.
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Неформальні	колективи	(групи) створюються вільно, спонтанно у 
складі формальної організації на підґрунті спільних цілей, інтересів, 
поглядів, звичок, симпатій та антипатій. У таких колективах діють 
неписані правила і норми поведінки; робочі (службові) цілі та за
вдання відходять на другий план, є неформальні лідери. Часто вплив 
неформальної групи на свого учасника перевищує вплив формальної 
організації.

За способами комплектування розрізняють постійні та тимча
сові колективи.

Постійні	колективи	зафіксовані у штатній структурі організації, їх 
прикладами є бригади, відділи тощо. Представники постійних колек
тивів мають одну штатну посаду і працюють у складі тільки одного 
колективу.

Тимчасові	колективи	створюються із представників різних підроз
ділів для роботи над конкретними завданнями (проектами, програ
мами). Після вирішення визначених завдань такі колективи припи
няють своє функціонування чи перенацілюються на реалізацію нових 
проектів уже в іншому складі.

Тимчасові групи часто стикаються з певними проблемами:
 · обмеженістю часу виконання завдання, тому учасники групи, слід

куючи за ходом його вирішення, одночасно підшукують собі нову 
роботу;

 · різним рівнем фахової підготовки і компетентності з проблеми, 
яку вирішує група. Менш компетентні працівники не будуть вияв
ляти ініціативу;

 · необхідністю суміщення обов’язків фахівцями у кількох колек
тивах — постійному і тимчасовому. Тому учасники тимчасових 
колективів займаються їх проблемами впродовж тільки частини 
робочого часу;

 ·  особистими і, можливо, політичними інтересами. Члени тимчасо
вої групи можуть перебувати в ній скоріше як представники окре
мих відділів (керівників), а не як фахівці.
За завданнями, що виконуються, колективи розподіляються на 

групи керівництва, функціональні, виробничі групи, комітети.
Група	керівництва	(командна	група)	складається із керівника ор

ганізації (підрозділу) і його підлеглих, які, у свою чергу, також мо
жуть бути керівниками. Наприклад:
 · президент і віцепрезиденти;
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 · заступник директора і керівники підпорядкованих йому підроз
ділів;

 · начальник цеху і майстри виробничих дільниць.
Функціональна	група	поєднує керівника і фахівців функціональ

ного підрозділу (служби, відділу, бюро, групи), які виконують спіль
ну функцію управління, мають близькі професійні цілі, завдання та 
інтереси. Наприклад:
 · відділ планування;
 · відділ маркетингу;
 · відділ контролю якості.

Виробничі	групи	функціонують у лінійних підрозділах організа
цій і складаються із менеджера підрозділу та підлеглих йому пра
цівників. Учасники виробничої групи разом працюють над одним 
завданням, виконують спільну роботу, виробляють однакову про
дукцію.

Комітет	(комісія,	рада) — постійна або тимчасова група всередині 
організації, якій делеговано повноваження для виконання певних за
вдань.

Приклади комітетів: профспілковий комітет, комісія підприєм
ства з вирішення трудових спорів, рада директорів тощо.

Головна відмінність комітету від інших типів формальних ко
лективів полягає у груповому прийнятті рішень, що доцільно в таких 
ситуаціях:
 · коли рішення проблеми потребує значного досвіду у певній галузі;
 · коли керівництву потрібно прийняти непопулярне рішення в ор

ганізації, а відповідальність за його прийняття перекласти на ко
мітет;

 · для координації дій різних підрозділів при вирішенні комплекс
них завдань;

 · коли небажано зосереджувати всю владу в руках однієї людини;
 · при вирішенні суспільних проблем в організації.

Поєднання людей у колективи може значно підвищити ефектив
ність їх праці (теоретично). На практиці це відбувається не завжди. 
Залежно від ефективності використання потенціалу колективу 
виділяють робочі групи, псевдокоманди, потенційні команди, справж
ні команди, високоефективні команди [10].

Робоча	група	— група фахівців, які працюють переважно самостій
но і перебувають у соціальній взаємодії для обміну інформацією та 
досвідом.



390

Діяльність робочої групи ґрунтується на спільному результаті 
окремих зусиль її членів. Учасники таких груп взаємодіють пере
важно для обміну досвідом та інформацією. У робочій групі немає 
адміністративного тиску щодо формування єдиних цілей чи чітких 
завдань спільної діяльності, тому взаємодія членів групи має випад
ковий характер або не підкріплюється спільною відповідальністю за 
одержані результати.

Псевдокоманди	— це групи, члени яких не зуміли скористатися пе
ревагами спільної діяльності (не бачили в цьому сенсу, не захотіли, 
нікому не було потрібно). У таких групах не проявляється інтересу 
до визначення спільних цілей чи колективних завдань.

Потенційні	 команди	 — це колективи, члени яких відчувають 
потребу ефективної діяльності і прагнуть досягнення високих ре
зультатів праці. Вони усвідомлюють важливість спільної мети для 
підвищення продуктивності діяльності, мають конкретні завдання, 
але поки що не змогли напрацювати ефективні методи співробіт
ництва.

Можливі два сценарії розвитку потенційної команди. Вона може 
стати високоефективною групою, якщо вирішить проблеми спів
праці, або, не використавши свого потенціалу, із часом перетворитися 
на псевдокоманду.

Справжні	 команди	 — невеликі групи, члени яких мають взаємо
доповнюючі уміння і навички, спільні цілі, завдання, напрацювали 
ефективні методи спільної діяльності. Вони знають, як задовольнити 
потреби організації та учасників групи; можливості команди переви
щують сподівання менеджерів.

Високоефективні	команди	— групи, які відповідають усім вимогам 
до справжніх команд і сприяють індивідуальному розвитку їх учас
ників. Результати діяльності таких команд дуже високі. Ці команди 
можуть бути зразком для інших колективів.

За рівнем мотивації на роботу колективи можна умовно роз
поділити на групи “X”, “Y”, “Z” [97].

Група	 “X” — не мотивована на роботу. Склад групи різнорідний 
за віком, статтю, національністю, складається із некваліфікованих 
працівників, що мають “совкову” психологію і чітко виражену уста
новку на мінімальну віддачу і бездіяльність. Інколи це може бути інте
лектуальна група, що сприймає роботу як клуб, де можна проводити 
час, приємно спілкуючись, граючи в комп’ютерні ігри, читаючи літе
ратуру тощо. Ефективність і результативність групи дуже низькі.
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Мотивувати роботу членів групи “Х” може авторитарний керівник 
за допомогою централізації функцій управління у своїх руках, засто
сування директивного стилю, чіткого планування і контролю, жорст
кого покарання окремих членів групи, які не виконують завдання і 
порушують трудову дисципліну. Малокваліфіковані старанні пра
цівники потребують навчання.

Групі “Х” не можна доручати складні завдання, що потребують ви
сокої якості виконання.

Група	“Y” — частково мотивована на роботу. Як правило, ця гру
па створюється без урахування професійної підготовки, статі та віку 
працівників, з розподіленням формальних і неформальних лідерів у 
мікрогрупах, із значною кількістю людей, які не мають необхідного 
рівня знань і навичок для виконання поставлених завдань. У групі 
також є достатня кількість працьовитих людей, але через брак чітко 
визначених завдань і ресурсного забезпечення встановлено однакову 
оплату праці для кращих і відсталих працівників. У колективі мо
жуть часто виникати конфлікти, інтриги і протиріччя між окремими 
особами, мікрогрупами.

Для посилення мотивації групи “Y” менеджеру необхідно:
 · виявити неформальних лідерів і призначити їх на посаду брига

дирів, майстрів, керівників проектів;
 · правильно визначити цільові завдання і розподілити функції уп

равління з частковим делегуванням повноважень керівникам мік
рогруп чи неформальним лідерам;

 · використовувати переважно демократичний тип влади;
 · правильно застосовувати винагороду за результати праці та пока

рання за невиконання завдань;
 · постійно підтримувати сприятливий моральнопсихологічний клі

мат у колективі.
Група	 “Z” цілковито мотивована на роботу. Має високий рівень 

кваліфікації, відносно однорідний склад працівників за віком, осві
тою, інтересами і мотивами діяльності. Моральнопсихологічний 
клімат у колективі добрий. Група “Z” складається із сумлінних пра
цівників, які прагнуть самореалізації і високо оцінюють моральне за
охочення.

У групі переважають демократичний і ліберальний стилі управ
ління. Менеджеру для підтримки мотивації рекомендується:
 · делегувати частину своїх повноважень у мікрогрупи;
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 · активно залучати підлеглих до процесу прийняття рішень;
 · застосовувати винагороду за результати і якість праці.

Взаємозв’язок рівня мотивації розглянутих груп і способів впливу 
на них показано на рис. 16.1.

максимальна

мінімальна

Рис.	16.1.	Взаємозв’язок рівня мотивації групи  
і способів впливу на них

За складом колективи бувають однорідні (гомогенні) та різнорід
ні (гетерогенні). Ці ознаки стосуються статі, віку, професійної під
готовки, статусу, рівня освіти.

Різнорідні	 колективи	 ефективніші при вирішенні складних про
блем та інтенсивній творчій роботі.

однорідні	колективи	ефективно вирішують прості завдання. Чим 
більша схожість між членами колективу, тим значніший їх взаємний 
вплив, швидше формується відчуття спільності. Однак в однорідних 
колективах гостріша внутрішня конкуренція, тому вони більш конф
ліктні.

Ефективний колектив потрібно формувати із несхожих особис
тостей.

За типом організаційних зв’язків виділяють первині та вторин
ні колективи.

Первинні	 колективи	 — колективи первинних підрозділів (служб, 
відділів, бригад, дільниць), які об’єднують працівників на основі ок
ремих технологічних операцій, процесів. Учасники первинних колек
тивів вступають між собою у прямі відносини.

Способи впливу на групу

Децентралізація функцій
Передання повноважень
Участь у прийнятті рішень

Розподіл функцій
Часткове передання  
повноважень 
Винагорода і покарання

Централізація функцій
Директивний стиль
Переважно покарання

Група “Z”  
повністю моти

вована на роботу

Група “Y” частково 
мотивована на роботу 
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Вторинні	колективи	— діють у масштабах організацій (фірма, під
приємство) або їх великих (вторинних) підрозділів, наприклад цехів, 
відділень, філій. Рівень прямої взаємодії між членами таких колек
тивів значно нижчий. Працівники великих організацій можуть вза
галі бути незнайомими, але належність до колективу підприємства 
має для них велике значення.

За статусом колективи можна поділити на офіційні та неофі
ційні. офіційні	колективи	оформляються юридично і діють у межах 
правового простору. Неофіційні	 колективи	 створюються на основі 
співпраці людей, яку ніде не зафіксовано.

Більшість працівників перебувають одночасно під впливом офі
ційних цілей організації та цілей неофіційного колективу. Якщо цілі 
збігаються чи не суперечать одна одній, людина буде охоче підтри
мувати офіційну лінію; інакше перевага може належати неофіцій
ним цілям, навіть незважаючи на можливу конфронтацію з керівни
цтвом.

Сила неофіційного колективу полягає в тому, що його важко вия
вити і офіційно примусити виконувати вимоги адміністрації.

За розмірами колективи поділяють на малі та великі.
Малі	колективи	(первинні) містять не більше 20 осіб. Члени малих 

колективів мають змогу підтримувати особисті відносини, тому замі
на навіть одного працівника призводить до зменшення ефективності 
функціонування групи.

Великі	колективи	(чисельністю понад 20 осіб) характеризуються 
послабленими особистими зв’язками між їх учасниками, більшою від
даленістю виконавців від керівництва, колег, меншою зацікавленістю 
працівників у результатах діяльності.

З точки зору свободи входження колективи поділяють на обо
в’язкові (наприклад, армійські) та добровільні.

16.4. Фактори впливу на ефективність роботи  
 колективу

Для успішного управління групами необхідно знати фактори, що 
впливають на ефективність їхньої діяльності.

До них належать (рис. 16.2):
1. Кількість	працівників	у	 групі. Результати досліджень свідчать, 

що група максимально мотивована, якщо у її складі працюють 5–9 
осіб. У невеликих групах (2–4 осіб) виникає більше складностей із 
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досягненням згоди, багато часу витрачається на з’ясування відносин 
і точок зору. Крім того, на мотивацію учасників невеликої групи мо
жуть впливати занепокоєність, надмірність очевидної особистої від
повідальності за прийняті рішення.

Рис.	16.2.	Фактори впливу на ефективність роботи колективу

У великих групах (8–12 осіб і більше) теоретично зростає кількість 
запропонованих точок зору і можливих варіантів прийняття рішень. 
Але оскільки у великій групі неможливо приділити достатньо часу і 
уваги кожному, працівники поводять себе більш стримано, замкнуто, 
частина з них усувається від активної участі в роботі групи.

2. Якісний	склад	групи. Значно впливає на ефективність її діяль
ності й може розглядатися щодо статі, віку, професії, досвіду, особис
тих якостей, освіти, рівня інтелекту учасників. Люди краще працю
ватимуть поруч із колегами, які мають однаковий з ними рівень 
прибутків, освіти, систему поглядів на життя, національність. Проте 
кращому вирішенню творчих складних проблем сприяє наявність у 
групі людей різного віку, статі, професій, життєвого досвіду, що ство
рює ефект синергії, забезпечує взаємодоповнення особистих якостей 
окремих працівників групи.

Вплив розбіжностей між особистими характеристиками працівни
ків групи на ефективність її діяльності проілюстровано на рис. 16.3.

Ми бачимо, що зовсім однакові та надмірно різні значення особис
тих характеристик працівників зменшують ефективність діяльності 
групи. А коли розбіжності між особистими якостями членів групи 
мають приблизно середній рівень, вона працює максимально ефек
тивно.

Кількість  
працівників у групі

Якісний  
склад групи

Колектив

Просторове розміщення 
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Групові норми

Стадія формування  
і розвитку групи

Згуртованість групи

Статуси і роль 
членів колективу

Організаційна 
культура
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Рис.	16.3.	Вплив розбіжностей між особистими  
характеристиками працівників на ефективність  

діяльності групи

3. Просторове	розміщення	працівників. У кожного учасника групи 
повинно бути постійне робоче місце. Відсутність чіткості в цьому пи
танні створює проблеми і конфлікти в міжособистісних відносинах. 
Кожна людина потребує певної кількості особистої території. Над
мірно близьке розташування інших працівників може сприйматися 
негативно. Варіанти взаємного розташування робочих місць у групі 
можуть сприяти розвитку і офіційних, і дружніх стосунків.

4. згуртованість	групи. Це характеристика рівня єдності праців
ників, узгодженості їх діяльності та міцності стосунків. Учасники 
згуртованої групи добре мотивовані на колективну роботу, але тільки 
тоді, якщо цілі групи і організації узгоджені між собою. У згуртова
ному колективі покращуються настрій людей, результати праці, про
являється синергетичний ефект, задоволеність роботою. Проте якщо 
дружний, згуртований колектив недостатньо обтяжити роботою, він 
почне розкладатися.

5. Групові	норми	— неписані закони, традиції і правила поведінки, 
які поступово формуються в колективі. Як правило, вони належать 
до тих сфер діяльності, які не регламентуються адміністрацією. Спря
мованість групових норм залежить від рівня задоволеності учасників 
групи своїм становищем — умовами, оплатою праці, відносинами з 
керівництвом — і може сприяти чи заважати досягненню організа
ційних цілей.

Ефективність 
діяльності групи

max

Розбіжності між особистими  
характеристиками працівників групи
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Учасники колективів повинні дотримуватися групових норм по
ведінки. Дотримання групових норм працівниками контролюється 
колективом і підтримується санкціями.

Ефективність діяльності колективу залежить від ступеня прий
няття його учасниками сформованих групових норм, оскільки, щоб 
перебувати і працювати в групі, люди повинні до певної міри бути 
конформістами, тобто відмовлятися від особистих точок зору і пого
джуватися з думками групи.

Менеджери повинні знати, що ступінь конформізму учасника гру
пи залежить від кількох чинників:
 · змісту і особливостей функціональних обов’язків;
 · згуртованості групи;
 · кількості учасників групи;
 · частоти контактів групи з керівництвом.

6. Статуси	і	ролі	членів	колективу.	Статус	— це становище, яке 
працівник займає в системі соціальних відносин групи. Він визнача
ється досвідом, освітою, обізнаністю, віком, посадою, властивостями 
характеру, розташуванням робочого місця. Залежно від моралі та 
норм групи ці фактори сприяють підвищенню чи зниженню статусу 
людини.

Одержання високого статусу в організації є сильним мотивуючим 
чинником для честолюбних працівників, так само як і зниження ста
тусу демотивує людей. Здебільшого працівники чинять опір змінам в 
організації, які загрожують зниженням чи утратою заслуженого ста
тусу.

Для підтримання мотивації менеджеру необхідно кваліфіковано 
впливати на статусне становище учасників групи: не допускати знач
них відмінностей між формальним і неформальним статусами під
леглих; притримувати надто активних і намагатися підвищити ста
тус скромних, але цінних працівників; враховувати, що на поведінку 
людей впливає їх статус у колишніх групах і очікування ймовірного 
статусу у майбутніх колективах; знати, що надмірна увага до статус
ного становища співпрацівників може негативно вплинути на їх спіл
кування і співпрацю.

Роль	— це шаблон поведінки, який очікується від певного статусу. 
Статуси і ролі жорстко визначають поведінку працівника в групі, ще 
більш жорстко, ніж групові норми.

У нормально працюючій групі її члени здебільшого виконують 
два типи ролей:
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 · цільові, пов’язані з виконанням посадових обов’язків;
 · підтримуючі, спрямовані на підтримку добрих взаємовідносин, 

активізацію діяльності в групі.
По можливості потрібно уникати створення посад із конфліктую

чими ролями.
Значна частина автократичних менеджерів вважає, що для ефек

тивного управління колективом більше уваги потрібно приділяти 
виконанню підлеглими цільових ролей (функціональних обов’язків) 
та ігнорувати соціальні аспекти. Менеджери демократичного стилю 
управління вважають, що працівникам потрібно давати можливість 
виконувати і цільові, і підтримуючі ролі.

7. організаційна	 культура	 як система найбільш важливих цін
ностей, правил і норм, що задають людям орієнтири їх поведінки. 
Основними складовими організаційної культури є філософія, домі
нуючі цінності організації, правила і норми, ритуали поведінки, 
моральнопсихологічний клімат в колективі. Організаційна куль
тура впливає на мотивацію групи через: точки концентрації уваги 
вищого керівництва; реакцію керівництва на критичні ситуації, що 
виникали в колективі; ставлення до роботи і стиль поведінки ме
неджерів; критеріальну базу заохочень і покарань працівників, їх 
відбору, призначення, підвищення, звільнення з організації. Серед 
факторів організаційної культури, які впливають на мотивацію ко
лективів, можна назвати структуру підприємства, систему передан
ня інформації, організаційні процедури, внутрішній і зовнішній ди
зайн приміщень та інші.

8. Стадія	формування	і	розвитку	групи. Фахівці стверджують, що 
група в своєму розвитку проходить кілька стадій, наприклад форму
вання, психологічного напруження, нормалізації діяльності, розпаду. 
Відповідно до стадій формується і розвивається мотивація, і для її 
підтримки необхідні різні дії керівництва.

Також на ефективність роботи колективів впливає чимало інших 
факторів, серед них: якісний склад групи, ролі співробітників, харак
тер завдань групи, способи її комплектування (постійний чи тимча
совий колектив), термін діяльності тощо.

16.5. Мотивація та згуртування колективу
особливості мотивації колективу. Індивідуальна мотивація не 

збігається з мотивацією групи, незважаючи навіть на те, що групи 
створюються із окремих людей. На мотиваційну структуру групи 
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впливають: вид діяльності, рівень згуртованості, спрямованості на 
роботу, мораль, причини створення групи, мотиви, які її об’єднують. 
Якщо виділити мотиви групи за рівнем їх інтенсивності, матимемо 
картину, показану на рис. 16.4.

більша

менша

Рис.	16.4.	ієрархія мотивів групи

Перший	рівень. (найбільш слабкі групові мотиви): випадок, тиск, 
збігання інтересів, неусвідомлені об’єднання.

другий	 рівень. Мотиви сильніші, ніж на першому рівні. Спільні 
уявлення на емоційній основі: ненависть, любов, інтереси тощо.

Третій	 рівень. Мотиви інтенсивніші, ніж на другому рівні: солі
дарність, прагнення до безпеки, створення груп із страху, натовп із 
сильним лідером, групова солідарність.

Четвертий	рівень. Групові мотиви посилюються ще більше. Праг
нення до перемоги в конкуренції з іншими, гордість за колектив, на
лежність до престижних груп, дух боротьби.

П’ятий	рівень. Сильні групові мотиви. Прагнення до мети, яке від
чувають всі члени групи. Дух першопроходців, прагнення до свободи, 
покращення успіху.

Як видно із піраміди мотивів групи, її згуртованість посилюється 
від першого до п’ятого рівня. Якщо група зустрічає суперника, сти
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кається з опором і викликом, вона згуртовується за сильних мотивів. 
І навпаки, якщо група недостатньо мотивована, з’являються симпто
ми розпаду.

При створенні групи вирішальну роль відіграють особисті моти
ви. Кожний учасник групи шукає свою користь. Якщо група виправ
довує очікування людей, об’єднуючі сили зростають. Якщо те, що дає 
людині група, можна одержати і самостійно, почуття належності до 
групи послаблюється. Людина може деякий час залишатися в групі 
через вдячність, звичку, солідарність, але це не є достатньою мотива
цією. Якщо ж особисті потреби при вступі в групу залишаються не
задоволеними, то початкова мотивація може обернутися антипатією 
і ненавистю.

дії менеджерів щодо згуртування колективу. Для підвищення 
згуртованості колективу можна запропонувати такі рекомендації:

1. Необхідно відбирати в групу людей із подібними точками зору, 
перевагами, смаками, тому що працівники з однаковими характерис
тиками мають більше шансів встановити дружні відносини і відчу
вають потяг до тих, хто має однакові з ними чи близькі національ
ність, освіту, систему поглядів на життя.

2. Розташовуйте робочі місця учасників групи поруч, це також 
збільшує імовірність згуртування колективу. Імовірність спілкуван
ня між працівниками залежить від відстані між їх робочими місцями 
(рис. 16.5). Якщо люди працюють на відстані 10 метрів, імовірність 
їх спілкування між собою хоча б один раз на тиждень дорівнює 10 %, 
проти 25 %, за відстані 5 метрів.

Імовірність  
спілкування (%)

 25

 10

 5 10 Відстань між  
   робочими місцями (м)

Рис.	16.5.	залежність спілкування між людьми від відстані  
між їх робочими місцями
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3. Частіше збирайте групу разом, розвивайте почуття належності 
до групи, активно залучайте працівників до участі в загальних за
ходах.

4. Широко практикуйте участь усіх членів групи у прийнятті рі
шень, оскільки можливість впливати на спільні процеси розвивають 
у працівників позитивне сприйняття колективу.

5. Визначайте перед групою спільні цілі, які реальні для досягнен
ня, конкретні, збігаються з особистими інтересами кожного. Якщо 
працівники групи вирішують індивідуальні завдання, колективна 
мотивація може бути послабленою.

6. Посилюйте довіру між учасниками групи, подбайте про те, 
щоб належність до групи приносила радість, давала можливість до
сягти успіху. Для цього доцільно поставити перед групою достатньо 
складну проблему, організувати її вирішення і заохотити на це праців
ників.

7. Розвивайте колективізм, взаємну довіру і солідарність, добро
зичливість, прагнення до пошуку компромісу. Не допускайте розвит
ку емоційного напруження у відносинах, при виникненні конфлікт
них ситуацій, конструктивно їх вирішуйте.

8. Захищайте і підтримуйте працівників з недостатньо високою 
самооцінкою, стримуйте прагнення надто активних співпрацівників 
до домінування і пригноблення скромніших колег.

16.6. робота менеджера з неформальними  
 групами

Сутність неформальних груп. Неформальна	група	— це:
 · соціальна спільнота, яка формується на основі міжособистісних 

відносин і не має офіційно визначеного статусу;
 · спонтанно, самостійно створена група людей, які вступають у ре

гулярну взаємодію для досягнення певних цілей.
Неформальні групи виникають у складі формальних організацій 

стихійно, поза сферою впливу офіційного керівництва, а іноді всупе
реч йому. Основою виникнення неформальних груп є постійна взає
модія, спільні погляди, інтереси, симпатії та антипатії людей.

Працівники стають учасниками неформальних груп з таких при
чин:

1) потреба	в	належності	причетності, бажання людей мати друзів, 
знайомих, підтримувати з ними соціальні контакти;
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2) одержання	 і	 надання	 допомоги. Формальні організації обме
жують можливості працівника в одержанні допомоги через заванта
женість керівництва. Тому люди звертаються по поради, допомогу до 
своїх більш досвідчених колег;

3) захист	 від ворожих проявів зовнішнього середовища (конку
ренції, безробіття, складності життя, тиску керівництва, старших ко
лег тощо);

4) потреба	 у	 спілкуванні, одержанні необхідної інформації, яка 
не доводиться до працівників керівництвом своєчасно і у повному 
обсязі. Це примушує людей звертатися до неформальних джерел ін
формації. Крім того, існує звичайна потреба у доброзичливому люд
ському спілкуванні з колегами, обміні інформацією, консультаціях 
і порадах, що сприяє активній участі працівників у неформальних 
комунікаціях;

5) симпатія. Люди часто приєднуються до неформальних груп 
для того, щоб бути ближче до тих, кому вони симпатизують.

особливості	неформальних	груп:
 · у складі великих формальних колективів може бути не одна, а 

кілька неформальних груп;
 · між учасниками неформальної групи встановлюються більш тісні 

взаємовідносини, ніж з рештою колег;
 · службові проблеми у неформальних групах відходять на другий 

план;
 · термін виникнення неформальних груп коливається від 4 тижнів 

до 4 місяців після створення формальної організації;
 · склад неформальної групи здебільшого не перевищує 8–10 осіб; 

найбільш тісні відносини встановлюються між 2–5 учасниками;
 · на відміну від адміністративних підрозділів у неформальній групі 

немає штатного розкладу, організаційної структури, посадових 
інструкцій, але вона також проходить процес поступової структу
ризації, створення стабільної функціональної та рольової структу
ри. У добре структурованій неформальній групі внутрішні зв’язки 
визначаються і підтримуються лідером, інакше він може втратити 
контроль над групою;

 · як правило, неформальні групи мають явно чи неявно вира
жених лідерів. Їх визначальними рисами є впевненість у собі, 
активність, відчуття справедливості, захист інтересів групи, 
помірна фізична (моральна, інтелектуальна) перевага над інши
ми, особисте прагнення до лідерства. Залежно від видів діяль
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ності групи, ситуації типи неформальних лідерів можуть бути 
такими:
 – лідерорганізатор;
 – лідерініціатор (чи провокатор);
 – лідерерудит (майстер);
 – емоційний лідер (позитивний, негативний);
 – лідер“зірка” (еталон);

 · всередині групи шляхом взаємодії, дискусій, ознайомлення із 
точками зору учасників формуються свої погляди, установки, мо
раль, свій соціальний і психологічний мікроклімат, який визначає 
норми поведінки членів групи;

 · неформальна група здійснює соціальний контроль над дотриман
ням норм поведінки її членами. Соціальний контроль може бути 
значно ширшим від формального дотримання норм поведінки і 
поширюватися на зовнішній вигляд, жести, потреби людей. Група 
може застосувати жорсткі санкції до порушників норм;

 · з часом група здійснює дедалі більший вплив на своїх членів, 
зменшує індивідуальні розбіжності у поведінці і оцінюванні пев
них явищ;

 · сила впливу групи залежить від її привабливості, престижності, 
згуртованості.
рекомендації менеджерам щодо роботи з неформальними гру-

пами у складі організацій [72]:
1) визнати наявність неформальної групи, працювати з нею і не 

загрожувати її існуванню;
2) кожному керівнику колективу необхідно знати неформальних 

лідерів і співпрацювати з ними, заохочуючи тих, хто своїми діями 
сприяє досягненню організаційних цілей;

3) вислуховувати точки зору членів, особливо лідерів неформаль
них груп, і враховувати їх під час прийняття організаційних рішень;

4) перед виконанням будьяких управлінських дій потрібно про
раховувати їх можливий вплив на неформальну групу;

5) для послаблення опору змінам з боку неформальної групи ба
жано дозволити її членам брати участь у процесі прийняття рішень;

6) оперативно доводити повну інформацію підлеглим для недо
пущення поширення пліток і чуток.

дії менеджерів щодо управління нелояльною неформальною 
групою. Спершу необхідно спробувати привернути на свою сторону 
представників нелояльної групи, провести переговори, роз’яснити 
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свою позицію, в обмін на співпрацю запропонувати кращі умови ро
боти, посадове підвищення, інші пільги. Якщо це не дало бажаних ре
зультатів, менеджер може діяти так:

1. В управлінні нелояльною групою застосовувати принцип “роз
діляй і володарюй”. Групу можна розділяти за часом і місцем праці, 
умовами виконання завдань, оцінюванням роботи і винагородою, 
ставленням керівництва до різних членів групи.

2. Демонструвати групі безперспективність її діяльності, встано
вити жорсткий контроль і фіксувати всі порушення підлеглих. Дати 
можливість зрозуміти всім працівникам, що ви негативно ставитеся 
до неформального лідера групи.

3. Показати групі неможливість досягнення її цілей (які супере
чать цілям організації). Для цього: ставити перед групою складні, не
зручні, невигідні, неконкретні завдання, які заводять її в глухий кут; 
не забезпечувати всім необхідним для виконання завдань; визнача
ти жорсткі терміни виконання розпоряджень; принижувати заслуги 
учасників групи і тощо.

4. Об’єднувати почуття належності до групи з невдоволенням, 
втомою, незручностями, негативними емоціями, створити “групу роз
колу”, стимулювати вихід людей з групи.

5. Намагатися законно позбавитися найбільш нелояльних членів 
групи, особливо її деструктивного неформального лідера. Зробити це 
можна кількома способами:

а) за допомогою адміністративних заходів: звільнення, переведен
ня на інше місце праці, ізоляції неформального лідера від групи;

б) зміни характеру і спрямованості деструктивного лідерства, ви
користання можливостей і авторитету лідера на користь організації: 
наближення до керівництва, призначення на керівну посаду;

в) перехоплювання основних функцій деструктивного неформаль
ного лідера керівником організації, реалізація керівником важливих 
потреб групи, які намагався задовольняти неформальний лідер;

г) за допомогою підриву репутації лідера, його компрометації пе
ред колективом. Це може бути досягнуто шляхом коректного, але 
постійного зазначення на зборах, нарадах низької професійної ком
петенції лідера, сумнівності його моральних якостей, неперспектив
ності дій, до яких він спонукає колег.

Усі запропоновані заходи менеджер повинен використовувати без 
порушення чинного законодавства.



контрольні питання і завдання

 1. Розкрийте основні характеристики колективу.
 2. У чому виявляється вплив колективу на зміни поведінки лю

дини?
 3. Які типи колективів вам відомі?
 4. Порівняйте особливості діяльності постійних і тимчасових ко

лективів.
 5. Розкрийте особливості групи керівництва, функціональної, ви

робничої груп, комітету.
 6. Наведіть особливості управління групами “Х”, “Y”, “Z”.
 7. Які фактори впливають на ефективність роботи колективів?
 8. Назвіть особливості мотивації груп.
 9. Наведіть дії менеджерів щодо згуртування колективу підлеглих.
 10. Дайте характеристику неформальних груп у складі організації.
 11. Охарактеризуйте дії менеджерів щодо управління нелояльною 

неформальною групою.
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	 Розділ	17. уПраВління організаційниМи 
конФліктаМи

17.1. Природа конфлікту в організації
Конфлікт	(лат. — confliktus) — це:

 · відсутність згоди між двома або більше сторонами, які можуть 
бути окремими особами чи групами;

 · зіткнення сторін, думок, сил;
 · соціальне явище, спосіб взаємодії людей при зіткненні їх несуміс

них поглядів, позицій та інтересів; протиборство взаємопов’яза
них, але тих, які мають протилежні цілі, двох чи більше сторін.
Основні ознаки і функції організаційних конфліктів наведені в 

табл. 17.1.
Таблиця	17.1

характеристика конфліктів в організації

основні риси конфліктів Функції конфліктів

1 2

1. Соціальний характер конфлікту  
як нормального явища, що породжується самою 
природою суспільного життя

1. Інтеграція персоналу, вплив 
на стійкість і стабільність  
стосунків, інтересів і цілей  
в організації

2. Конфлікт — це усвідомлені, обдумані дії 
окремих людей або соціальних груп, обдумане 
протистояння

2. Активізація соціальних 
зв’язків, надання взаємодії 
людей та їх стосункам більшої 
динамічності та мобільності

3. Неминучість і поширеність конфліктів в усіх 
сферах життєдіяльності. Де взаємодіють люди, 
майже завжди виникають конфлікти

3. Сигналізація про осередки  
соціального напруження  
в колективі підприємства, 
підрозділу

4. Перебіг конфлікту у формі активного  
протистояння, протиборства несумісних  
інтересів, поглядів, позицій сторін

4. Інновація, сприяння  
творчій ініціативі керівництва 
та підлеглих

5. Невизначеність результату конфлікту  
внаслідок великої різноманітності можливих 
варіантів поведінки сторін

5. Трансформація  
(перетворення) міжсобистісних 
і міжгрупових стосунків

6. Просторовачасова структура конфлікту, який 
у своєму розвитку проходить загальні стадії 
(передконфліктну, конфліктну, післяконфлікт
ну) і складається із спільних елементів (сторони, 
предмет, об’єкт, мотиви, дії тощо)

6. Розширення можливості 
одержання інформації про 
стан організації, якості людей, 
об’єднаних спільною діяль
ністю
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закінчення	табл.	17.1

1 2

7. Прогнозованість та керованість конфліктів, 
можливість керівництва займатися профілакти
кою, діагностикою і розв’язанням конфліктів  
у своїх організаціях

7. Профілактика  
(попередження) руйнівних 
протистоянь

17.2. Причини конфліктів
Будьяке підприємство не може існувати без певної внутрішньої 

напруженості, міжособистісних і міжгрупових конфліктів, причи
нами яких можуть бути: умови господарювання; проблеми трудової 
мотивації; структурні суперечності, перервані комунікаційні зв’язки; 
емоційні вибухи у взаєминах людей, які спільно працюють тощо 
(рис. 17.1).

Причини конфліктів

організаційні

 · обмеженість ресурсів
 · взаємозалежність завдань
 · відмінності в цілях
 · організаційна структура
 · незадовільні комунікації
 · порушення принципу 

єдинства керівництва
 · незбалансованість робо

чих місць
 · послаблення контролю  

з боку керівництва

емоційні 

 · відмінності уявлень 
та цінностей

 · відмінності у манері 
поведінки й життє
вому досвіді

 · психологічна несу
місність

 · коливання емоційно
го стану працівників

 · наявність конфлікт
них особистостей

Соціально-трудові

 · незадоволення мате
ріальним станом

 · загроза зниження 
статусу

 · недотримання групо
вих норм поведінки

 · простоювання в роботі
 · розподілювальні сто

сунки
 · умови та характер 

праці

Рис.	17.1.	Причини конфліктів

Причини виникнення організаційних конфліктів можна розподі
лити на організаційні, емоційні, соціальнотрудові.

організаційні причини конфліктів. Вони пов’язані з низьким рів
нем організації праці й управління, який може мати як об’єктивні 
(“закладені” в організаційній структурі управління підприємством), 
так і суб’єктивні (ті, що “привносяться” членами організації) підстави 
[65]. До організаційних причин конфліктів належать:
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1. обмеженість	 ресурсів	 і	 необхідність	 їх	 розподілу. Навіть у 
найбільших організаціях ресурси завжди обмежені. Керівництво 
розподіляє всі види ресурсів між підрозділами, щоб забезпечити 
найбільш ефективне досягнення цілей організації. Виділення біль
шої частини ресурсів одному підрозділу або підлеглому означає, що 
інші одержать меншу кількість від загального обсягу. Отже, необ
хідність розподіляти ресурси майже неминуче спричиняє різні типи 
конфліктів.

2. Взаємозалежність	завдань. Оскільки всі організації є система
ми, які складаються із взаємопов’язаних елементів, за умови пога
ної роботи одного підрозділу або людини взаємозалежність завдань 
може стати причиною конфлікту. Взаємозалежність завдань посилю
ється через широке використання спеціалізації в управлінні та ви
робництві.

3. Відмінності	 в	 цілях	 підрозділів. Спеціалізовані підрозділи самі 
формулюють свої цілі й приділяють більшу увагу їх досягненню, ніж 
цілям всієї організації. Наприклад, відділ матеріальнотехнічного 
постачання, виробничі підрозділи, фінансовий відділ, служби марке
тингу і збуту працюють для досягнення цілей, які суперечать одна 
одній, що спричиняє конфлікти між ними.

4. організаційна	 структура	 управління, яка суворо регламентує 
і закріплює завдання, відповідальність, підпорядкованість, повнова
ження підрозділів і працівників, є гальмівним фактором, який зни
жує своєчасність та адекватність реакції підприємства на зміни внут
рішнього і зовнішнього середовищ. Різноманітні типи організаційних 
структур управління також сприяють виникненню конфліктів (за 
матричної структури управління — між функціональними менедже
рами і координаторами проектів; за функціональної структури — між 
представниками різних функцій; за лінійнофункціональної структу
ри — між лінійними і функціональними менеджерами).

5. Незадовільні	 комунікації. Погане передання інформації може 
діяти як каталізатор конфлікту, заважаючи окремим працівникам 
чи групам зрозуміти ситуацію або погляди інших. Інші поширені ко
мунікаційні проблеми, які спричиняють конфлікти, — неоднозначні 
критерії та вимоги, невміння точно визначити посадові обов’язки й 
функції працівників і підрозділів, висування до роботи підлеглих ви
мог, які взаємо виключаються, брак зворотного зв’язку в управлінні.

6. Порушення	 принципу	 єдинства	 керівництва	 в	 управлінні, коли 
одному підлеглому одночасно дають вказівки кілька менеджерів, або 
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коли в одного керівника виявляється надмірна кількість підлеглих і 
він не в змозі безпосередньо спрямовувати їх роботу. Такий конф
лікт може утворитися за умови неясності й невизначеності в ієрархії 
посад.

7. Незбалансованість	робочих	місць. Це відбувається, коли обов’яз
ки, функції та відповідальність, покладені на окремих працівників, 
або цілі підрозділи не забезпечуються відповідними засобами, пра
вами і владними повноваженнями.

8. Послаблення	контролю	керівництва	над діяльністю колективу і, 
як наслідок послаблення дисципліни, порушення технологічних про
цесів, сварки, конфлікти.

емоційні причини конфліктів. Емоційні конфлікти здебільшого 
трапляються внаслідок або особистісного сприйняття того, що від
бувається в колективі, або проблем у внутрішньогрупових взаєми
нах, а також психологічної несумісності.

Основними емоційними причинами конфліктів є:
1. Відмінності	в	уявленнях	і	цінностях	(наприклад, релігійних).
2. Відмінності	у	манері	поведінки	й	життєвому	досвіді.	Зазвичай у 

колективі є люди, які виявляють агресивність, ворожість, готовність 
сперечатися з будьякого приводу. Дослідження свідчать, що розбіж
ності в основних соціальних характеристиках людей (життєвий до
свід, освіта, стаж, вік тощо) зменшують ступінь їх взаєморозуміння і 
співпраці).

3. Психологічна	 несумісність	 (флегматик — холерик; сангвінік — 
меланхолік; холерик — меланхолік).

4. Коливання	емоційного	стану	працівників. Настрій людини май
же завжди індивідуально й цілковито залежить від його фізичного та 
духовного стану в певний момент. Далеко не всі здатні бути витрима
ними, ввічливими, поступливими, висловлювати свої судження без 
запальності, стримувати образу, обурення і гнів. Коливання емоцій
ного стану відбуваються у зв’язку з конкретними подіями в роботі 
або особистому житті (виробнича травма, хвороба рідних і близьких, 
сімейні проблеми тощо). 

5. Наявність	 у	 колективі	 конфліктних	 особистостей, поведінка 
яких нерідко зумовлює серед колег тертя і конфлікти. До них нале
жать:
 · “демонстративні” особистості, які намагаються бути в центрі ува

ги, стають ініціаторами суперечок, у яких виявляються надлиш
кові емоції;
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 · особи, які характеризуються завищеною самооцінкою, не зважа
ють на думку інших, некритично ставляться до своїх вчинків, хво
робливо образливі;

 · “некеровані” особистості — ті, які вирізняються імпульсивніс
тю, агресивністю, непередбачуваністю поведінки, слабким само
контролем;

 · “надточні” особистості — ті, які характеризуються надлишковою 
вимогливістю, недовірливістю, підозріливістю, дріб’язковістю;

 · “цілеспрямовано конфліктні” — ті, які розглядають зіткнення як 
засіб досягнення власних цілей, схильні маніпулювати людьми у 
своїх інтересах.
Соціально-трудові причини конфліктів. Такими причинами зде

більшого є:
1. Незадоволеність	 економічним	 становищем, низькою оплатою 

праці, відсутністю перспектив підвищення рівня життя.
2. загроза	 зниження	 статусу, соціального становища людини в 

колективі. Різноманітні прояви цієї проблеми — ймовірне знижен
ня статусу працівника в результаті нововведень, боротьба за підви
щення власного статусу, невизнання статусу інших, невідповідність 
формального і неформального статусів, статусного становища і вико
нуваних обов’язків (ролей).

3. Недотримання	групових	норм	поведінки	— неписаних традицій 
і правил, що поступово складаються в колективі. Щоб бути прийня
тою групою і зберегти в ній своє становище, людина повинна дотри
муватися цих норм (а отже, якоюсь мірою відмовитися від власних, 
результатом чого може бути внутрішньоособистісний конфлікт). За 
умови неприйняття працівником норм групи виникає конфлікт між 
ним і колективом.

4. Простоювання	в	роботі,	невиправдані	зупинки. Бездіяльність — 
це не тільки простір для неробства, а й джерело, що живить поши
рення пияцтва, сварок, інтриг, пліток, які здебільшого загострюють 
напруження у взаєминах. Нездорова моральнопсихологічна атмо
сфера в організації супроводжується агресивною поведінкою окре
мих осіб і груп, психофізичними перевантаженнями, озлобленістю, 
спричиненою будьчиєю перевагою.

5. Розподілювальні	 відносини. Оплата праці у формі заробітної 
плати, премій, винагороди, соціальних привілеїв тощо є не тільки за
собом задоволення різноманітних потреб людей, а й сприймається як 
показник соціального престижу і визнання з боку керівництва. При
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чиною конфлікту може стати не стільки абсолютна величина опла
ти, скільки розподілювальні відносини в колективі, які оцінюються 
працівниками з погляду їх справедливості.

6. Умови	й	характер	праці. Шкідливі для здоров’я або небезпечні 
умови праці, нездорове екологічне середовище, погані стосунки в ко
лективі і з керівництвом, незадоволеність змістом праці тощо — усе 
це теж створює підґрунтя для виникнення конфліктів. 

17.3. Структура організаційного конфлікту
Професійне управління організаційними конфліктами, як склад

ними і динамічними процесами, передбачає вивчення їх структурних 
елементів: учасників, причин, предмета, об’єкта, мотивів і характеру 
дій сторін, історії та масштабів поширення (табл. 17.2).

Таблиця	17.2
Структурні елементи конфлікту

елемент  
конфлікту

характеристика структурних елементів

1 2

Учасники 
конфлікту 
(суб’єкти)

Прямі	учасники — протилежні сторони, окремі особи, групи, 
організації, які активно протидіють один одному. Протилежних 
сторін може бути дві (міжособистісний конфлікт) і більше.
Непрямі	учасники, до яких можуть належати:

 · підбурювачі — особи, які підштовхують опонентів до протисто
яння

 · підсобники — учасники, які сприяють прямим учасникам пора
дами, технічною підтримкою тощо

 · організатори — особи (групи), які планують конфлікт, прогно
зують варіанти його розвитку

 · посередники — строго нейтральні особи, які допомагають сторо
нам, що конфліктують, досягти згоди за допомогою переговорів

 · ті, хто співчуває
 · ті, хто невинно постраждав

Предмет 
конфлікту

Предмет	конфлікту	— уявна проблема або проблема, яка 
об’єктивно існує. Ця проблема підлягає розв’язанню і тому стає 
причиною розбіжності поглядів й оцінок сторін. Предметом 
конфлікту можуть бути життєві принципи, матеріальні ресурси та 
їх розподіл, способи розв’язання проблеми, статус особистості в 
організації, прагнення першості тощо.
За уявних конфліктів, коли люди порізному висловлюють одну й 
ту ж думку, предмета зіткнення немає
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Продовження	табл.	17.2

1 2

Об’єкт кон
флікту

об’єкт	конфлікту — конкретна матеріальна чи духовна цінність, 
володіти або користуватися якою прагнуть обидві сторони конф
лікту. Об’єктами конфлікту можуть бути виробниче приміщення 
чи інше майно, гарантія зайнятості, норма виробітку, обсяг оплати 
праці або пенсії — усе, що є об’єктом особистих, групових чи гро
мадських інтересів.
Виявлення об’єкта конфлікту — неодмінна умова успішного 
розв’язання будьякого зіткнення

Уявлення 
сторін про 
ситуацію

У кожного з учасників конфлікту власне уявлення про ситуацію, 
що створює підґрунтя для їх зіткнення. Уявлення про ситуацію 
суб’єктивні, часто невідомі протилежній стороні, яка може навіть 
не підозрювати, що вже перебуває в конфліктних стосунках.
Конфлікт розвивається, коли одна зі сторін сприймає ситуацію як 
прояв недружелюбності, агресії, неправомірних мислення й дій 
іншої сторони

Мотиви 
учасників 
конфлікту

Це внутрішні, як усвідомлювані, так і не усвідомлювані сторонами 
спонукання до участі в конфлікті. Мотиви формуються на основі 
комплексу принципів, потреб, інтересів, думок учасників конф
лікту. За допомогою мотивів визначаються цілі дій, які можуть 
суперечити одна одній, що в результаті спричиняє виникнення 
внутрішньоособистісного або міжособистісних конфліктів.
Учасники конфлікту нерідко приховують справжні мотиви своєї 
поведінки, не розуміють їх та помиляються в них

Дії  
учасників 
конфлікту

Дії кожного учасника конфлікту заважають іншій стороні досягти 
своєї мети, тому вони оцінюються як ворожі або некоректні. 
У зіткненні ворожих дій полягає реальне протистояння конфлікту.
Видами дій учасників конфлікту є: 

 · створення прямих і опосередкованих перешкод у здійсненні 
планів і намірів іншого учасника

 · невиконання своїх обов’язків та зобов’язань
 · завдання прямих або опосередкованих збитків майну чи репу

тації
 · дії, що принижують людську гідність (словесні образи, образ

ливі вимоги)
 · погрози, насильницькі дії, фізичне насилля

Межі  
конфлікту

Межа	конфлікту — його зовнішній рубіж у просторі та часі.  
Виділяють три аспекти визначення меж конфлікту: просторовий, 
часовий, внутрішньосистемний.
Просторові	межі конфлікту визначаються територією, на якій він 
відбувається.
Часові	межі — це термін конфлікту, його початок і завершення. По
чаток конфлікту визначається об’єктивними (зовнішніми) актами
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закінчення	табл.	17.2

1 2

поведінки, спрямованими проти іншого учасника. Завершенням 
конфлікту вважається припинення дій сторін, що конфліктують, 
незалежно від причини, яка їх зумовила.
Внутрішньосистемні	межі конфлікту визначаються кількістю 
втягнутих в нього учасників як елементів системи (підрозділи, ор
ганізації). Знання внутрішньосистемних меж конфлікту необхідне 
для запобігання руйнуванню системи

17.4. динаміка розвитку конфлікту
Конфлікт можна розглядати у вузькому і широкому розумінні. 

У вузькому значенні конфлікт — пряме зіткнення сторін, у широко
му — це процес, який складається із трьох стадій: передконфліктної, 
конфліктної та післяконфліктної. Кожна з них поділяється на фази 
(табл. 17.3). Стадії і фази не обов’язкові для всіх конфліктів, їх три
валість може бути різною, але їх послідовність у будьякому конфлік
ті однакова. 

Таблиця	17.3	
розвиток конфлікту

Фаза  
конфлікту

характеристика подій, що відбуваються

1 2

Передконфліктна стадія

1. Конфліктна 
ситуація

Вихідною, початковою фазою передконфліктної стадії є конф-
ліктна	ситуація	— зростання напруженості у стосунках між 
потенційними суб’єктами конфлікту, яка зумовлена певними 
протиріччями. Напруженість тривалий час може залишатися 
прихованою і не перетворюватися на відкрите зіткнення. Таку 
ситуацію називають потенційним, або латентним (прихованим) 
конфліктом 

2. Інцидент Для перетворення ситуації, що склалася, на відкритий конфлікт 
необхідний формальний привід, “детонатор”, остання крапля, яка 
переповнить чашу терпіння сторін, тобто інцидент. інцидент	— 
зіткнення сторін, яке є приводом для переходу до відкритих 
конфліктних дій. Інцидент може бути спровокованим, заздале
гідь спланованим, випадковим, реальним або тільки надуманим в 
уявленні сторін
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Продовження	табл.	17.3

1 2

Конфліктна стадія

1. Пряма 
конфронтація

У фазі конфронтації протистояння стає відкритим і виражається 
в різноманітних проявах конфліктної поведінки, яка прямо чи 
опосередковано спрямована на те, щоб завадити протилежній 
стороні реалізувати свої інтереси. Емоційно така поведінка часто 
супроводжується наростанням агресивності, переходом від не
приязні до відвертої ворожості. Сторони, беручи участь у прямій 
конфронтації одна з одною, обмірковують варіанти подальшої 
поведінки

2. Вибір шля
хів подальшої 
взаємодії 
опонентів

Настає фаза	вибору	шляхів	подальшої	взаємодії	опонентів.
Можливі такі варіанти:

 · зниження рівня напруженості в стосунках, поступки, припи
нення конфлікту

 · ескалація, продовження конфлікту, доведення його до вищого 
ступеня загострення

Ескалація конфлікту може бути:
 · безперервною, що супроводжується постійно зростаючим сту

пенем напруженості стосунків і сили ударів
 · хвилеподібною, коли напруженість стосунків то посилюється, 

то спадає
 · крутою, такою, яка швидко спричиняє вкрай різкі прояви воро

жості
 · в’ялою, такою, яка розгортається повільно.

За умови ескалації конфлікту дії сторін можуть переходити від 
конструктивної форми (коли можливість спільної діяльності ще 
зберігається) до деструктивної (співпраця вже неможлива, сторо
ни втрачають самоконтроль, їх треба роз’єднувати)

3. Розв’язання 
конфлікту

На певній стадії розвитку конфлікту у протилежних сторін мо
жуть суттєво змінитися уявлення про свої можливості, можли
вості противника, про реальність і ціну отримання перемоги. 
Інколи конфліктні сторони стомлюються ворогувати, звикають 
одна до одної і починають шукати шляхи до примирення. З цього 
моменту починається фаза розв’язання конфлікту.
Можливі варіанти розвитку подій:

 · сторони ідуть на взаємні поступки в конфлікті після того, як 
вичерпали всі ресурси, але не виявили видимого (потенційно
го) переможця

 · конфлікт може бути зупинений під тиском третьої сили
 · очевидна перевага однієї зі сторін дає їй змогу нав’язати більш 

слабкому опонентові свої умови припинення конфлікту
 · боротьба триває до повної поразки однієї зі сторін
 · боротьба набуває затяжного характеру через нестачу ресурсів

За результатами розв’язання конфлікту між сторонами можуть 
бути укладені письмові або усні домовленості
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закінчення	табл.	17.3

1 2

Післяконфліктна стадія

Напруженість ситуації спадає. Причини, що зумовили про
тистояння й загострену боротьбу, згладжуються або усуваються. 
Настає період встановлення нових форм взаємодії, співпраці 
колишніх опонентів. Важливо узагальнити результати конфлікту, 
оцінити його результати.
Конфлікт рідко проходить безслідно. Його наслідки можуть 
бути деструктивними, негативно впливати на життя і діяльність 
організації, але можуть бути й конструктивними, позитивними, 
такими, які сприяють поліпшенню ситуації. Найчастіше наслідки 
конфлікту бувають одночасно і позитивними, і негативними

17.5. класифікація організаційних конфліктів
Організаційні конфлікти класифікують за різними ознаками: при

чинами, учасниками, джерелами і сферами виникнення, масштабами 
поширення, соціальними наслідками тощо (табл. 17.4).

Таблиця	17.4
класифікація конфліктів

ознака класифікації типи конфліктів

1 2

Джерела виникнення Структурні, інноваційні, позиційні, конфлікти 
справедливості, суперництво за ресурси, динамічні

Причини Організаційні, емоційні, соціальнотрудові

Сфера виникнення Виробничі, соціальноекономічні, адміністратив
ноуправлінські, конфлікти в неформальній сфері, 
соціальнопсихологічні, соціальнокультурні

Учасники Внутріособистісні, міжособистісні, внутрішньо
групові, міжгрупові, внутрішньоорганізаційні

Масштаби поширення Локальні, загальні 

Комунікативна спрямо
ваність 

Вертикальні, горизонтальні, змішані

Тривалість Швидкоплинні, затяжні 

Форми і ступінь протиріч Відкриті, приховані, потенційні, стихійні, навмисні

Ступінь реальності Справжні, помилкові, випадкові (умовні), змішані, 
неправильно приписані
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закінчення	табл.	17.4

1 2

Можливість врегулювання 
(вирішення)

Компромісні, антагоністичні, абсолютні

Розподіл між сторонами 
втрат і виграшів

Симетричні, асиметричні

Соціальні наслідки Творчі (конструктивні), руйнівні (деструктивні) 

За джерелами виникнення виділяють конфлікти: структурні, 
інноваційні, позиційні, справедливості, суперництва за ресурсами, 
динамічні конфлікти. 

Джерелом структурних	конфліктів	є недосконалість організацій
ної структури як інструмента управління підприємством. Структура 
управління передбачає розподіл організації на блоки (рівні управ
ління, відділення, відділи, служби), що вирішують власні завдання, 
які найчастіше суперечать одне одному. На цій підставі можуть ви
никати конфлікти між: службою маркетингу і відділом матеріально
технічного постачання; виробничими підрозділами і бухгалтерією; 
виробничою дільницею і відділом технічного контролю тощо.

інноваційні	 конфлікти	 виникають при проведенні змін в органі
зації. Будьяке нововведення (організація, упровадження нових тех
нологій, перерозподіл завдань тощо) зачіпає інтереси багатьох пра
цівників, породжуючи почуття невизначеності, небезпеки, ставить 
перед необхідністю перенавчання, зміни звичного способу поведінки, 
загрожує зниженням соціального статусу, а отже, може бути джере
лом названого типу конфліктів. 

Позиційні	конфлікти	близькі за своєю суттю до структурних, але 
мають більш виражену вертикальну комунікативну спрямованість. 
Найчастіше відбуваються між підрозділами (посадовими особами), 
чиї повноваження і формальний статус в організації приблизно одна
кові, а завдання розрізняються, хоча і деякою мірою дублюють одне 
одного. Сторонами позиційних конфліктів можуть бути: лінійні ме
неджери і функціональні фахівці в організації з лінійнофункціо
нальною структурою управління; координатори проектів і керівники 
функціональних служб в організації з матричною структурою; керів
ники виробничих (територіальних) відділів і менеджери функціо
нальних служб штабквартири компанії з дивізійною організаційною 
структурою.
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Конфлікти	 справедливості	 виникають на основі розбіжностей 
сторін із приводу розподілу робочого навантаження, визначення 
обсягу матеріального стимулювання за виконану роботу, ступеня 
заохочення за досягнуті результати, міри покарання за недогляди 
і порушення працівників. Це найбільш поширений тип конфліктів. 
У підрозділах, де вони часто виникають, як правило, поганий мо
ральний клімат, висока плинність кадрів, керівництво не має авто
ритету. 

Суперництво	за	ресурси	є в організації завжди, але характеру конф
лікту воно набуває тоді, коли можливість виконання службових за
вдань працівниками ставиться у пряму залежність від одержання об
межених ресурсів, що розподіляються керівництвом. Суперництво за 
ресурси є проблемою і для вищого керівника, який повинен розподі
ляти їх відповідно до ступеня важливості виконуваних підлеглими 
завдань. 

динамічні	 конфлікти	 мають соціальнопсихологічну природу і 
виникають у колективах з нестійкою неформальною структурою 
(багато нових працівників, групові норми, що не склалися, триває 
боротьба за неформальне лідерство). Динамічні конфлікти типові 
також для ситуацій із значним ступенем рольової і функціональної 
невизначеності для працівників підрозділу, якщо немає чіткого роз
поділу обов’язків, повноважень і відповідальності, бракує зрозумілих 
і прийнятих всіма стандартів виконання роботи, люди недостатньо 
інформовані про те, що роблять їх колеги. 

За причинами виникнення конфлікти розподіляються на органі
заційні, емоційні, соціальнотрудові. 

організаційні	конфлікти	відбуваються у межах соціальної систе
ми (підприємства, фірми), структурного утворення (підрозділу) у 
зв’язку зі зміною зовнішніх обставин чи порушенням внутрішнього 
регламентованого порядку. 

Емоційні	конфлікти	пов’язані з особистісним сприйняттям подій, 
що відбуваються, чуттєвою реакцією на поведінку і дії інших людей, 
розбіжностями у поглядах. 

Соціально-трудові	 конфлікти	 відбуваються через розбіжність, 
конфронтацію приватних і загальних інтересів, несумісних у сфері 
трудових відносин. 

За сферою виникнення конфлікти можуть бути виробничими, 
соціальноекономічними, адміністративноуправлінськими, нефор
мальними, соціальнопсихологічними, соціальнокультурними. 



417

Виробничі	конфлікти	на підприємстві можуть виникати внаслідок 
порушення керівництвом раніше прийнятих і узгоджених із колек
тивом правил і норм: зміни режиму роботи і технології виробництва, 
несвоєчасного постачання сировини і матеріалів, незадовільного ста
ну робочих місць, нестачі необхідних засобів для дотримання техніки 
безпеки і правил особистої гігієни, а також у результаті незадовільної 
поведінки членів трудового колективу: запізнень, прогулів, порушен
ня графіка роботи, недотримання технологічних норм, правил техні
ки безпеки, невиконання планових завдань. 

Однією з поширених причин виникнення виробничих конфліктів 
є низький рівень організації праці і управління. 

Соціально-економічні	конфлікти	виникають у сфері розподілу ре
сурсів і фінансів між підрозділами організації, працівниками. Причи
нами таких конфліктів можуть бути: затримка і невиплата зарплати 
за виконану роботу; збільшення норм виробітку чи зниження тарифів 
в оплаті праці; недосконала система стимулювання; порушення і про
рахунки керівництва організації у фінансовоекономічній діяльності; 
дисбаланс у розподілі ресурсів і фінансів між підрозділами тощо. 

Адміністративно-управлінські	конфлікти зумовлені стилем управ
ління (авторитарний, демократичний, ліберальний), організаційною 
структурою управління, особливостями технічного процесу, цілями 
підприємства, інтересами підрозділів. З адміністративною управ
лінською сферою пов’язані: внутрішні конфлікти в апараті управлін
ня; конфлікти між рівнями управління; між адміністрацією і проф
спілками; між адміністрацією і трудовим колективом. 

Розглянуті конфлікти можуть бути зумовлені низкою причин: 
економічних; виробничих; невиконанням керівництвом своїх обі
цянок; приховуванням від працівників реального стану справ і пла
нів на майбутнє; реструктуризацією підприємства без урахування 
інтересів працівників; порушенням трудового законодавства адмі
ністрацією. 

За учасниками конфлікти бувають внутрішньоособистісними, 
міжособистісними, міжгруповими, внутрішньогруповими. 

Внутрішньоособистісні	 (рольові)	 конфлікти	 розвиваються при 
зіткненні рівних за силою, але протилежно спрямованих мотивів, 
потреб, інтересів у психіці одного суб’єкта. Такі конфлікти можна 
умовно позначити як зіткнення між бажаним і належним, вигідним 
і небезпечним, цікавим і нудним. Вони трапляються, коли вимоги до 
людини суперечливі, неконкретні, виключають одна одну, вступають 
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у протиріччя з її цінностями, принципами, змушують виконувати 
кілька різних ролей. 

Міжособистісні	конфлікти	виникають при зіткненні працівників 
у процесі їх взаємин. Причинами цих конфліктів є розбіжності в тем
пераменті, характері, несумісність потреб, інтересів, цінностей, цілей 
або особисті антипатії. 

Внутрішньогрупові	 конфлікти	 — це сутички, спричинені роз
біжностями індивідуальних і загальних інтересів, ослабленням згур
тованості та спільних дій або недотриманням норм групової пове
дінки. 

Міжгрупові	конфлікти	— розбіжності між окремими групами чи 
підрозділами (службами) організації, зумовлені недосконалістю 
організаційної структури і функціональної взаємодії, необхідністю 
розподілу обмежених ресурсів, недостатністю взаємної інформації, 
відмінністю поглядів на трудову мотивацію, форми стимулювання, 
ділову співпрацю. 

Внутрішньоорганізаційні	 конфлікти	 виникають найчастіше на 
ґрунті проектування окремих робіт, організації загалом, а також на 
основі формального розподілу влади. Як і загальні конфлікти, внут
рішньоорганізаційні втягують у протиборство всіх (або більшість) 
працівників підприємства. 

За масштабами поширення конфлікти можуть бути: 
 · локальними, що виникають в окремому підрозділі й втягують у 

свою орбіту тільки частину персоналу підприємства; 
 · загальними, що втягують у протиборство всіх (або більшість) пра

цівників організації, мають затяжний характер; виникають через 
розбіжності з приводу недоліків умов і оплати праці, виконання 
трудових угод і колективних договорів. 
За комунікативною спрямованістю виділяють вертикальні, го

ризонтальні і змішані конфлікти. 
Вертикальні	конфлікти	передбачають взаємодію суб’єктів верти

кального підпорядкування: підприємство — вища організація, мале 
підприємство — засновник, керівник — підлеглі. Особливість цього 
виду конфліктів полягає в різному співвідношенні влади в учасників, 
різних можливостях при взаємодії, що суттєво позначається на пере
бігу і розв’язанні конфлікту. 

Горизонтальний	 конфлікт	 розвивається при сутичці рівних за 
ієрархічним рівнем й обсягом влади суб’єктів: керівників, фахівців, 
напрямів діяльності організації, працівників. 
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змішані	конфлікти	містять різні елементи, для яких властиві пере
плетення внутрішньоорганізаційних відносин. 

За тривалістю перебігу конфлікти розподіляють на швидко-
плинні	і затяжні. 

За формою і ступенем протиріч конфлікти можуть бути: 
 · відкриті, що перебувають під контролем керівництва, тому є менш 

небезпечними для організації (суперечка, сварка тощо); 
 · приховані	(латентні), що ще не дозріли або ті, які з різних причин 

ще не усвідомлюються сторонами, а також спеціально маскуються 
учасниками від сторонніх очей; процес вирішення прихованих 
конфліктів через це є складним;

 · потенційні, що мають реальні підстави для виникнення, але одна 
або обидві сторони яких ще не усвідомили ситуацію як конфліктну 
(наприклад, через нестачу інформації);

 · стихійні, що виникають спонтанно; 
 · навмисні, заздалегідь сплановані або спровоковані. 

За ступенем реальності конфлікти класифікуються як: 
 · справжні, що існують об’єктивно; виникають за реальної наявності 

протиріч, несумісності інтересів сторін;
 · помилкові, що відбуваються тільки з огляду на помилки сприйнят

тя і розуміння, коли для сутички немає реальних причин і вони 
вигадані кимнебудь з учасників; 

 · випадкові	(умовні), що не завжди усвідомлюються сторонами, ви
никають через непорозуміння або випадковий збіг обставин; 

 · зміщені, що представляються як явні конфлікти, за якими при
ховані інші, невидимі, що є основою явних; 

 · неправильно	приписані, справжні “винуватці” (суб’єкти) яких пе
ребувають осторонь від протиборства, а в конфлікті задіяні учас
ники, які не мають до нього прямого відношення. 
За можливістю врегулювання (вирішення) конфлікти можуть 

бути: 
 · компромісними, що припускають взаємне зближення поглядів, ін

тересів і цілей сторін, різні варіанти подолання розбіжностей; 
 · антагоністичними, які супроводжуються непоступливістю і не

примиренністю сторін; 
 · абсолютними, в яких боротьба триває до повного знищення одно

го або обох суперників. 
За розподілом між сторонами втрат і виграшів конфлікти роз

поділяються на: 
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 · симетричні, за результатами яких втрати і виграші сторін розпо
діляються приблизно однаково; 

 · асиметричні, що завершуються нерівномірним розподілом втрат і 
виграшів між сторонами. 
За соціальними наслідками конфлікти бувають: 

 · творчими	(конструктивними), що забезпечують можливість раціо
нальних перетворень в організації, сприяють її розвиткові; будь
який конструктивний конфлікт, якщо його вчасно не розв’язати, 
перетворюється на деструктивний;

 · руйнівними	(деструктивними), що не мають під собою реального 
ґрунту, руйнують систему відносин між людьми, дезорганізують 
роботу колективу. 

17.6. наслідки конфліктів в організації
Навіть неглибокий аналіз перерахованих у табл. 17.5 позитивних 

і негативних наслідків конфлікту дає змогу зробити висновок, що ті 
самі види конфліктів, залежно від їх розвитку і вирішення, можуть 
давати діаметрально протилежні результати. 

Таблиця	17.5	
наслідки організаційних конфліктів

Позитивні (конструктивні,  
функціональні )

негативні (деструктивні, 
дисфункціональні)

1 2

1. Ініціювання змін, відновлення прогресу в 
організації.
2. Чітке формулювання і вираження інтересів, 
надання гласності реальним позиціям сторін з 
певної проблеми.
3. Мобілізація впливу, інтересу і ресурсів для 
вирішення проблем. 
4. Формування в учасників конфлікту почуття 
причетності до прийнятого у його результаті 
рішення, що полегшує його реалізацію. 
5. Стимулювання більш продуманих і обґрунто
ваних дій. 
6. Спонукання учасників до взаємодії і вироб
лення нових, більш ефективних рішень проблеми. 
7. Розвиток в учасників конфлікту здатності до 
співпраці у майбутньому. 

1. Посилення напруженості 
у відносинах між опонентами, 
зростання ворожості, погір
шення морального клімату. 
2. Обмеження взаємодії і спіл
кування між конфліктуючими 
сторонами. 
3. Зменшення ділових контак
тів всупереч функціональній 
необхідності, формалізація 
спілкування, зростання групо
вого індивідуального егоїзму. 
4. Послаблення мотивації до 
праці внаслідок негативного 
настрою і невпевненості у по
зитивному вирішенні проблем; 
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закінчення	табл.	17.5

1 2

8. Зменшення психологічної напруженості  
у відносинах між людьми, більш чітке з’ясування 
їх інтересів і позицій.
9. Започаткування традицій групового мислення, 
конформізму і розвиток індивідуальності праців
ника. 
10. Залучення пасивної частини співпрацівників 
до вирішення організаційних проблем. 
11. Виявлення неформальних груп, їх лідерів  
і дрібніших угруповань, що може бути викорис
тане керівником для підвищення ефективності 
управління. 
12. Вироблення на майбутнє в учасників конф
лікту умінь і навичок щодо мирного розв’язання 
проблем 

зниження продуктивності 
праці й зростання плинності 
кадрів.
5. Відволікання від роботи, 
втрата часу і засобів на веден
ня конфлікту, ліквідацію його 
наслідків. 
6. Безглузда витрата сил і 
енергії на конфлікт, суб’єк
тивні переживання і стреси. 
7. Зміщення акценту: надання 
більшого значення перемозі 
в конфлікті, ніж вирішенню 
реальної проблеми 

17.7. технологія управління конфліктами

Професійне управління організаційними конфліктами передба
чає послідовні дії менеджерів з їх запобігання (профілактики), діа
гностики та вирішення (рис. 17.2).

технологія управління 
конфліктами

Запобігання  
конфліктам

Діагностика  
конфліктів

Вирішення  
конфліктів

Рис.	17.2.	технологія управління конфліктами

запобігання (профілактика) конфліктам — здійснення керівни
цтвом організації або її підрозділами заходів щодо недопущення де
структивного розвитку конфліктних ситуацій. Профілактика конф
лікту в організації здійснюється вищим керівництвом, керівником 
підрозділу і трудовим колективом. Для ефективного запобігання 
конфліктам керівник повинен мати: здатність до аналізу соціальної 
ситуації та її конфліктнологічного діагностування; знання психо
логії людей і закономірностей їх поведінки; власну витримку, неупе
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редженість і послідовність стосовно опонентів; уміння вести індиві
дуальні бесіди і переговори на принциповій, діловій основі; достатньо 
влади й авторитету. 

запобіганню	конфліктам	сприяють	заходи:
 · правильний добір і розміщення кадрів, урахування сумісності 

членів колективу;
 · постійне вдосконалення оплати праці у зв’язку із зміною ситуації; 
 · ритмічність роботи, увага до умов праці і життя працівників;
 · удосконалення методів управління організацією;
 · правильний вибір стилю управління;
 · своєчасне забезпечення ресурсами, їх раціональний і справедли

вий розподіл;
 · відповідність прав і обов’язків працівників, особливо керівників, 

підтримка високої трудової дисципліни;
 · чіткий розподіл виробничих завдань, повноважень і відповідаль

ності;
 · формування сприятливих міжособистісних відносин;
 · урахування особливостей неформальної структури колективу;
 · зміцнення колективних норм саморегуляції працівників, згурту

вання колективу;
 · приділення особливої уваги нерозповсюдженню чуток, пліток, 

дрібних сварок, що створюють сприятливий для конфліктів 
ґрунт;

 · забезпечення рівномірності завантаження всіх працівників;
 · виявлення конфліктних особистостей.

Діагностика конфліктів — збирання і аналіз різнобічної інфор
мації про конфлікти. 

Найважливішими	аспектами	діагностики	конфлікту	є:	
 · причини або джерела конфлікту, тобто об’єктивні та (або) суб’єк

тивні протиріччя, на яких він базується;
 · природа конфлікту: існує він на базі організаційних цілей або на 

тому, що цілі його учасників несумісні з цілями організації;
 · історія конфлікту: стадії і тенденції його розвитку; поворотні точ

ки розвитку; середовище виникнення і прогресування;
 · сторони конфлікту: прямі учасники, підбурювачі, посібники, 

організатори, посередники тощо;
 · ставлення сторін до конфлікту, їхні мета, очікування, умови; здат

ні вони вирішити конфлікт самостійно, або звернутися до посе
редників;
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 · формальні та неформальні взаємини і позиції сторін, зокрема їх
ніх лідерів. 
Методами правильної і своєчасної діагностики конфліктів є:	ре

гулярне ділове спілкування із співпрацівниками; диференційова
ний підхід до людей; принципові, засновані на діловій аргументації 
індивідуальні бесіди; прийняття обґрунтованих, виважених управлін
ських рішень.

Вирішення конфліктів — зняття протиріч, що зумовили конф
лікт, і встановлення нормальних відносин між конфліктуючими сто
ронами. 

загальні	 рекомендації	 менеджерові	 щодо	 вирішення	 конфліктів	
між	підлеглими:

1) необхідно визнати існування конфлікту, зрозуміти його суть, 
визначити позиції й інтереси сторін. Для цього слід:
 · поговорити з опонентами, прихильниками учасників конфліктної 

ситуації;
 · одержати інформацію про сутність конфлікту від незалежних 

і компетентних свідків (бажано неформальних лідерів колек
тиву);
2) визначити можливість переговорів після визнання існування 

конфлікту і неможливості його швидкого вирішення;
3) обговорити процедуру переговорів, визначити місце і терміни 

початку обговорення проблеми;
4) виявити коло питань, що є предметом конфлікту. Уточнити 

позиції сторін, визначити точки найбільших розбіжностей і точки 
можливого зближення сторін;

5) виробити дватри варіанти дій щодо вирішення проблеми, маю
чи на увазі, що опонентам, як правило, невигідний тривалий конф
лікт;

6) у результаті взаємного обговорення варіантів сторони дохо
дять загального рішення, яке можна представити у вигляді усних або 
письмових домовленостей, комюніке, резолюції, договору;

7) реалізувати ухвалене рішення на практиці. Конфліктуючі сто
рони повинні продумати, як організувати виконання рішення, визна
чити завдання кожної із них. 

17.7.1. Правила управління конфліктами 

Управління конфліктами — цілеспрямований вплив на поведін
ку людей у конфліктних ситуаціях; діяльність з метою запобігання, 
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врегулювання та розв’язання конфліктних ситуацій, непорозуміння 
між окремими людьми і соціальними групами. 

Правила	управління	конфліктами:
 · інституалізація конфлікту (встановлення норм і процедур його 

врегулювання), яка містить:
 – заборону на застосування насильницьких засобів;
 – прийняття всіма сторонами відповідних правил, домовленос

тей і норм розв’язання конфлікту;
 – обмеження кількості учасників і сфер конфлікту;
 – контроль з боку третіх осіб;

 · структуризація конфліктних груп, встановлення учасників конф
лікту, представників (лідерів) конфліктуючих груп. Важливо 
знати, з ким можна вести роботу щодо розв’язання конфлікту. 
Неструктуровані, аморфні групи носіїв конфліктних інтересів не
безпечніші, а також менш керовані, непередбачувані;

 · редукція конфлікту, його послідовне послаблення шляхом пере
ходу на більш м’який рівень протиборства;

 · раціоналізація конфлікту, зниження його емоційного забарв
лення;

 · концентрація уваги не на заявлених вимогах, а на реальних інтере
сах опонента;

 · розширення комунікацій між сторонами з метою отримання до
стовірної інформації і зміцнення довіри;

 · сегментація, поділ конфлікту на багато складових, що уможли
вить виділити точки дотику сторін і питання, щодо яких можливі 
компроміси;

 · здійснення розмежування між учасником і предметом конфлікту, 
тому що суперництво з певних питань не повинно переростати в 
особисту ворожнечу і образу;

 · обмеження сфери суперництва;
 · тимчасове (стадійне) обмеження конфлікту; чим раніше буде 

зупинено процес розвитку конфлікту, тим простіше його розв’я
зати;

 · при розв’язанні конфлікту не можна діяти за принципом “або все, 
або нічого”; поступове поліпшення конфліктної ситуації краще, 
ніж швидке закінчення розв’язання конфлікту;

 · конфлікти вирішуються за допомогою змін, а не шляхом заморо
жування. За “консервації” ситуації ймовірно, що через деякий час 
конфлікт спалахне знову;
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 · не бажані односторонні поступки, оскільки сторона, яка зробила 
поступки, почуває себе обмеженою і ображеною, що підриває на
дійність угоди;

 · не можна заганяти суперника в “глухий кут”. Під час вирішення 
конфлікту важко поважати гідність сторони, яка потерпіла пораз
ку, у протилежному разі можливий неочікуваний вибух її агресив
ності, перехід конфлікту в більш небезпечну фазу;

 · вирішення конфлікту повинно спиратися на цінності, що визна
ються всіма сторонами і оточенням; тоді буде менше взаємних 
образ;

 · виходити з того, що в основі конфлікту часто кілька причин; ви
користовувати різноманітні засоби для його вирішення;

 · обмеження кількості учасників врегулювання конфлікту пред
ставниками (лідерами) конфліктуючих сторін;

 · визначення кола ймовірних альтернатив, допустимих поступок до 
прийняття спільного рішення;

 · визначення ціни перемоги і поразки на ранніх стадіях конфлікту, 
краще до його появи. Це допомагає запобігти конфлікту;

 · результати врегулювання повинні ґрунтуватися на чітко і зрозу
міло сформульованому договорі та припускати ефективний конт
роль.

17.7.2. Методи і стилі розв’язання конфліктів

Відома значна кількість методів і стилів розв’язання конфліктів. 
Умовно їх можна розподілити на кілька груп, кожна з яких має свої 
особливості та місце застосування (рис. 17.3). 

Рис.	17.3.	Методи та стилі розв’язання конфліктів

Структурні методи розв’язання конфліктів.  Їх застосовують при 
організаційних конфліктах, що виникають через неправильний роз
поділ функцій, повноважень і відповідальності, недосконалу органі
зацію праці, неправильну систему мотивації і стимулювання праців
ників.

Структурні Психологічні Міжособистісні Персональні

Методи і стилі розв’язання конфліктів
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 До структурних методів належать:
 · чіткий розподіл і роз’яснення прав та обов’язків, повноважень 

і відповідальності. Метод полягає в роз’ясненні тих результатів, 
які очікуються керівництвом від кожного працівника і підрозділу 
(що повинно бути зроблено чи досягнуто; хто отримує і хто надає 
різну інформацію; система повноважень і відповідальності; чітке 
визначення порядку і правил дій);

 · застосування координаційних і поєднуючих механізмів:
 – управлінської ієрархії, яка упорядковує інформаційні потоки, 

процеси прийняття рішень і взаємодію людей;
 – принципу єдинства керівництва (у кожного працівника чи під 

розділу повинен бути тільки один безпосередній керівник), 
згідно з яким підлеглі, які конфліктують між собою, повинні 
для розв’язання конфлікту звернутися до нього;

 – диспетчерських служб, комплексних проблемноцільових груп, 
загальних нарад різних відділів, нарад і комісій, які забезпе
чують злагоджену роботу підрозділів підприємств; 

 · визначення і доведення до персоналу організаційних комплексних 
цілей.
Місія, філософія, цінності діяльності організації розкривають 

зміст комплексних цілей, які є мотивуючими факторами, що орієн
тують усіх працівників, підрозділи на співпрацю. Таким чином забез
печується злагоджена робота персоналу, керівники підрозділів прий
мають рішення в інтересах всієї організації;
 · використання інтеграційноорієнтаційної структури санкцій, ви

нагород, покарань.
Люди, які роблять свій внесок у досягнення загальнооргані

заційних комплексних цілей, приймають рішення і діють в інтересах 
всієї організації, повинні заохочуватися. Важливо не здійснювати 
заохочення підрозділів і працівників, яким байдужі інтереси і цілі 
організації.

Скоординоване використання системи винагород і покарань до
помагає людям зрозуміти, як їм слід діяти в конфліктних ситуаціях, 
щоб це відповідало бажанню керівництва. Також сама по собі спра
ведлива винагорода позитивно впливає на поведінку людей, допома
гає уникнути конфліктів.

Психологічні методи вирішення конфліктів. До них належать:
1. Правильна організація своєї поведінки, вміння висловлювати 

свою точку зору, не викликаючи захисної реакції опонента.
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2. Метод “саморефлексії”, заснований на можливості людини по
глянути на певну ситуацію з позиції зовнішнього спостерігача, ус
відомити себе в тій ситуації і те, як вона сприймається іншими людь
ми. Рефлексія допомагає людині виявити справжні причини своєї 
внутрішньої напруженості, переживань і тривог, знайти розумний 
вихід із конфлікту. Для цього рекомендується:
 · не приділяти великої уваги тому, що думають про вас люди, як 

вони оцінюють вас;
 · створювати правильний образ власного “Я”; знати про себе всю 

правду; вміти дивитися правді в очі;
 · реагувати на факти, а не на уявлення про них;
 · не реагувати надто емоційно на зовнішнє подразнення; 
 · вміти прощати себе й інших; вміти спрямовувати свою агресію в 

потрібне русло.
3. Керування емоціями і періодичне “очищення” від надлишку не

гативних почуттів, таких як образа, гнів, страх, ненависть. Для цього 
використовують: 
 · фізичні навантаження, творчість, прогулянки пішки, сльози, секс, 

сон тощо;
 · можливість висловитися в колі друзів, “розрядитися” в спортивних 

іграх.
4. Вміння розпізнавати реальні джерела своїх внутрішніх конф

ліктів у результаті самоаналізу, за неможливості — звернення до пси
холога.

5. Свідоме використання психологічних захисних механізмів, які 
певною мірою сприяють зняттю внутрішньої напруженості, допомага
ють здолати проблеми. Серед захисних механізмів можна виділити: 
 · заперечення (ухилення від сприйняття негативної інформації);
 · витіснення (мотивоване забування, “витіснення” неприємних 

думок);
 · раціоналізація (пояснення своїх вчинків почуттям власної гід

ності та самоповаги, навіювання собі думок про малозначимість 
проблеми, незацікавленість у ній);

 · відокремлення (небажання думати про можливі наслідки тих 
подій, у яких людина повинна брати участь ).
6. Заняття йогою, медитація, аутотренінг для відновлення і мобілі

зації фізичних і духовних сил.
Міжособистісні стилі розв’язання конфліктів. У 1972 р. амери

канські вчені К. Томас і Р. Кілменн дійшли висновку, що вибір конф
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ліктної поведінки залежить від інтересів учасників конфліктуючих 
сторін і характеру використовуваних ними заходів. Залежно від 
різноманітного поєднання названих характеристик виділяють п’ять 
стилів розв’язання конфліктів: ухилення, пристосування, конфрон
тація, співпраця, компроміс (рис. 17.4). 

 Індивідуальні дії  Сумісні дії
 Здійснення   
 власних  Активні 
 інтересів дії

  Пасивні  
  дії

Прагнення задовольнити інтереси інших сторін

Рис.	17.4.	Міжособистісні стилі розв’язання конфліктів  
(сітка Томаса — Кілменна)

Стиль	 ухилення	 від	 конфлікту.	 Ухилення як стиль поведінки в 
конфліктах характерний браком у сторони, що конфліктує, бажання 
активно здійснювати свої інтереси, йти назустріч опонентам, праг
ненням уникнути конфлікту. Такий стиль поведінки застосовується, 
якщо:
 · відчувається перевага противника і нестача власних ресурсів, не

обхідних для конфліктних дій;
 · значення проблеми невисоке і на протидію не варто марнувати час 

і ресурси;
 · потрібно навмисно затягнути час, щоб зібратися із силами і доче

катися зручної ситуації, потрібного моменту;
 · з’являється можливість досягти власних цілей іншим, не конф

ліктним шляхом.
Ухилення є виправданим в умовах конфлікту, що виник із су

б’єктивних причин, наприклад, міжособистісних. Воно сприяє під
триманню рівних відносин з оточенням. Але якщо конфлікт виник 
з об’єктивних причин, ухилення може виявитися неефективним, ос
кільки спірна проблема залишиться невирішеною.

Стиль	пристосування	(до	інтересів	і	вимог	опонента).	Цей стиль 
розв’язання конфлікту передбачає необхідність жертвування своїми 

 
Ухилення

 
Пристосування

Конфронтація Співпраця 

Компроміс
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інтересами на користь опонента, виконання його вимог і відмови від 
власних цілей. Стиль пристосування нерідко доводиться застосо
вувати підлеглим у конфліктах із керівниками, а також керівникам 
вищого рівня, які розуміють неперспективність боротьби, що може 
спричинити втрату роботи чи інші великі неприємності. Крім того, 
стиль пристосування застосовується в ситуаціях, коли:
 · учасник конфлікту не вважає проблему важливою для себе і ви

являє готовність взяти до уваги інтереси іншої сторони; 
 · сторони демонструють поступливість і спеціально поступаються 

один одному, зберігаючи при цьому добрі взаємовідносини, парт
нерські зв’язки;

 · необхідно зменшити напруження, принести якусь жертву заради 
збереження миру у відносинах і запобігання конфронтації, не по
ступаючись при цьому своїми принципами.
Пристосування може застосовуватись за будьяких типів конф

ліктів, але найчастіше використовується в конфліктах організацій
ного характеру, коли сторонами є керівники і підлеглі. Малоефек
тивним є стиль пристосування в ситуаціях, коли учасники конфлікту 
охоплені почуттями образи і роздратування, а їх інтереси і цілі не під
даються узгодженню.

Стиль	 конфронтації.	 Сутність цього стилю полягає у бажанні 
нав’язати свою волю і розв’язати конфлікт з допомогою сили (влади, 
адміністративних санкцій, економічного тиску, шантажу тощо), не 
враховуючи інтереси опонента.

Конфронтацію застосовують у ситуаціях, коли:
 · існує очевидна перевага в силі, ресурсах впливу і впевненість у 

перемозі;
 · проблема має життєво важливе значення для учасника конфлікту;
 · конфліктуюча сторона займає вигідну для себе позицію і має 

можливості використати її для досягнення власних цілей;
 · компроміс утруднений з огляду на специфіку об’єкта: його не 

можна поділити (наприклад, вакантну посаду).
У певний формі силовий стиль розв’язання конфліктів викорис

товується у всіх організаціях. Нерідко він є найбільш ефективним і 
єдино можливим. Силовий стиль часто використовують керівники 
стосовно підлеглих, оскільки за своїм статусом вони мають владу і 
перевагу в ресурсах впливу.

Незважаючи на реальну ефективність, силовий стиль розв’язання 
конфліктів має значні недоліки. Він не усуває джерело конфлікту, 
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а тільки примушує слабшого тимчасово підкоритися. Через певний 
час, особливо при зміні співвідношення сил, конфлікт може розпо
чатися знову. Переможений може виявити прихований опір, накопи
чувати сили і чекати потрібного моменту. Переможець нерідко роз
слабляється, втрачає готовність до боротьби і ресурси впливу. 

Стиль	 співпраці.	 Цей стиль конфліктної поведінки пропонує 
спільне вирішення проблеми, прийнятне для всіх сторін конфлікту. 
Співпраця означає уважне ознайомлення з позицією іншої сторони, 
з’ясування причин конфлікту, відмову від досягнення власних цілей 
за рахунок інтересів опонента, пошук взаємоприйнятних варіантів 
розв’язання проблем. Стиль співпраці використовується тими менед
жерами, які сприймають конфлікти як нормальне явище соціального 
життя.

У конфліктних ситуаціях співпраця може застосовуватись, якщо:
 · проблема стає важливою для сторін конфлікту, кожна з яких не 

має наміру ухилятися від її спільного вирішення;
 · конфліктуючі сторони мають приблизно рівний ранг;
 · сторони конфлікту діють як партнери, довіряють один одному.

Переваги стилю співпраці при вирішенні конфліктів безперечні, 
але для цього потрібні час і витримка, вміння висловлювати і аргу
ментувати свою позицію, уважно вислухати опонентів.

Компромісний	 стиль	 вирішення	 конфліктів.	 Суть цього стилю 
полягає в часткових (до відомих меж) поступках опоненту при очі
куванні подібних дій з його боку і надії уникнути загострення про
тиріч. Компроміс є одним із найпоширеніших стилів конфліктної 
поведінки в управлінській практиці, який дає змогу швидко і порів
няно легко загасити конфлікт чи перервати його.

До компромісу звертаються в ситуаціях, коли:
 · сторони конфлікту добре поінформовані про його причини і роз

виток;
 · рівні за рангом конфліктуючі сторони мають взаємовиключні ін

тереси, усвідомлюють необхідність задовольнятись тимчасовим 
варіантом вирішення проблеми;

 · учасники конфлікту, маючи різний ранг, досягають домовленості, 
щоб виграти час і зберегти сили, уникнути зайвих втрат;

 · решта стилів вирішення конфлікту неефективні.
Компромісна поведінка при вирішенні конфліктів має також не

доліки. Вона може заблокувати виявлення джерел конфлікту, виклю
чити глибокий аналіз суті проблеми і пошуку оптимальних шляхів 
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його розв’язання. Крім того, компроміс через вимушені, неприйнятні 
для кожної сторони поступки зберігає негативне ставлення опонентів 
один до одного. Якщо за компромісу були принесені у жертву життє
во важливі цілі чи цінності, невдоволення може зростати і зрештою 
призвести до відновлення конфлікту.

Персональні	методи. До групи персональних методів управління 
конфліктами належать:
 · використання владою позитивних і негативних санкцій, заохо

чення і покарання учасників конфлікту;
 · зміна конфліктної ситуації, мотивації працівників за допомогою 

впливу на їхні інтереси і потреби адміністративними методами;
 · переконання учасників конфлікту, яке містить психологічні та 

педагогічні заходи, виховну і роз’яснювальну роботу, надання 
психологічної допомоги тощо;

 · зміна складу учасників конфлікту і системи їх взаємодії шляхом 
переміщення людей всередині організації, звільнення чи спону
кання до добровільного звільнення.

контрольні питання і завдання

 1. Розкрийте сутність і роль конфлікту в організації.
 2. Які функції виконує організаційний конфлікт?
 3. Наведіть основні причини конфліктів в організації.
 4. Охарактеризуйте основні елементи організаційного конфлікту.
 5. Розкрийте зміст основних етапів розвитку конфлікту.
 6. Які типи організаційних конфліктів вам відомі?
 7. Охарактеризуйте наслідки організаційних конфліктів.
 8. Із яких етапів складається процес управління конфліктами?
 9. Розкрийте зміст діагностики організаційного конфлікту.
 10. Які правила управління конфліктами вам відомі?
 11. Порівняйте основні стилі вирішення конфліктів.
 12. Наведіть організаційні методи вирішення конфліктів.
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	 Розділ	18.	ФорМуВання  
організаційної культури

18.1. Сутність організаційної культури  
 та її вплив на ефективність управління
Культура (лат. сultura	— вирощування, виховання, навчання, роз

виток) — історично визначений рівень розвитку суспільства, творчих 
сил і здібностей людини, виражений у типах і формах організації 
життя і діяльності людей.

Організаційна культура — це: 
 · набір найважливіших припущень, що сприймаються членами 

організації і виявляються в організаційних цінностях, які за
дають людям орієнтири їх поведінки і дій [15];

 · філософія та ідеологія управління, припущення, ціннісні орієн
тири, норми і зразки поведінки, що сприймаються персоналом і є 
основою відносин і взаємодії в організації та за її межами; 

 · система матеріальних і духовних цінностей, принципів і норм 
поведінки, що властиві для організації і відображають її індиві
дуальність у діловому середовищі [102];

 · специфічні цінності та переконання стосовно поведінки персона
лу і здійснення спільної діяльності в організації [10].
Організаційна культура є важливим інструментом менеджменту, 

що виконує такі функції:
 · відтворення кращих елементів культури, формування, підтримка і 

накопичення нових цінностей;
 · оцінювальнонормативна функція, яка полягає у порівнянні реаль

ної поведінки персоналу, колективів із нормами організаційної 
культури;

 · регламентуюча і регулююча функція культури, тобто сприйняття 
організаційної культури як індикатора і регулятора поведінки;

 · пізнавальна функція (пізнання і засвоєння зразків організацій
ної культури на етапі адаптації працівників сприяє залученню їх 
до життя і діяльності колективу підприємства);

 · сенсоутворювальна функція: організаційна культура впливає на 
світогляд людини; організаційні цінності перетворюються на цін
ності працівника або вступають з ними в конфлікт;

 · комунікаційна функція (через організаційні цінності, норми пове
дінки та інші елементи культури забезпечуються взаєморозумін
ня і взаємодія працівників);
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 · функція колективної пам’яті — накопичення і зберігання досвіду 
організації [51; 65; 77; 82].
Серед функцій організаційної культури є і негативні, що усклад

нюють процес адаптації працівників. Вони можуть бути явними і ла
тентними (прихованими).

Тому вплив організаційної культури на ефективність діяльності 
підприємства неоднозначний. Безперечно, відносини між культурою 
і результатом роботи залежать від цінностей, зразків і норм поведін
ки, які панують в організації. Підприємство, в якому ігнорують лю
дину (працівника, постачальника, клієнта), скоріше за все, не матиме 
успіху.

Існує кілька управлінських процесів, на ефективність здійснен
ня яких значно впливає організаційна культура: кооперація між пра
цівниками та частинами організації, яку не можна забезпечити тіль
ки формальними заходами; прийняття рішень, в основі яких також 
є організаційні цінності та переконання; організація процесу конт
ролю, в якому залежно від особливостей корпоративної культури 
можуть переважати ринкові, адміністративні чи кланові механізми; 
зміст і особливості комунікацій в організації; розвиток у персоналу 
лояльності до організації.

Загалом культура допомагає людям в організації діяти свідомо, 
забезпечує обґрунтування і виправдання їх поведінки. Сильна і адек
ватна організаційна культура сприяє згуртуванню колективів під
приємства.

18.2. Структура та характеристики (атрибути)  
 організаційної культури

Структура організаційної культури. Організаційна культура 
має певну структуру — нечітку і рухому, динамічну. Сучасні вчені 
виокремлюють кілька рівнів і складових організаційної культури 
(рис. 18.1) [24; 79; 101]. 

Ознайомлення з організаційною культурою починається з пер-
шого, символічного, поверхневого	рівня, до якого належать: архітектура 
і дизайн будівель, приміщень; технологія виробництва, надання по
слуг, організації діяльності; використання простору і часу; поведінка 
керівництва і персоналу; мова спілкування, лозунги та інші елемен
ти, які може відчувати і сприймати людина. На цьому рівні елемен
ти організаційної культури легко визначити, але не завжди на основі 
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їх можна зробити правильні висновки щодо змісту і особливостей 
справжніх ціннісних орієнтацій персоналу.

Структура організаційної культури

Рівні:

 · символічний
 · внутрішній
 · глибинний

Складові:

 · культура управління
 · культура організації виробництва
 · культура умов праці
 · культура міжособистісних відносин
 · культура працівників

Рис.	18.1.	Структура організаційної культури

другий	—	 внутрішній	 рівень	 організаційної культури. На цьому 
рівні вивчають ціннісні орієнтації, переконання, що свідомо сприй
маються працівниками організації.

Третій	—	 глибинний	 рівень	 організаційної культури. До нього 
належать базові переконання, які підсвідомо і бездоказово сприй
маються персоналом, наприклад ставлення до природи, людини, 
праці, розуміння реальності, часу і простору.

Крім основних рівнів, фахівці виділяють структурні	 складові	
організаційної	культури, до яких належать:
 · культура	 управління	— методи управління; стиль управління; 

застосування індивідуального підходу; ставлення до персоналу 
як основної цінності фірми; професійна компетентність менедже
рів; засоби стимулювання; заходи щодо підвищення рівня задово
леності працею;

 · культура	організації	виробництва	— впровадження новітніх досяг
нень науки і техніки у виробничий процес; рівень механізації та 
автоматизації; якість обладнання та інструментів; ритмічність і 
плановість роботи підприємства; рівень матеріальнотехнічного 
забезпечення; якість виробленої продукції; застосування пере
дових методів праці; методи оцінювання результатів праці; забез
печення технологічної дисципліни;

 · культура	 умов	 праці	— характеристики і показники санітарно
гігієнічних, психофізіологічних, соціальнопсихологічних і есте
тичних умов праці;



435

 · культура	 міжособистісних	 відносин	— соціальнопсихологічний 
клімат у трудовому колективі; наявність почуття колективізму, 
взаємодопомоги; сприйняття працівниками цінностей і зразків 
поведінки в компанії;

 · культура	працівників	— сукупність моральної культури і культури 
праці. Моральна культура виявляється у поведінці працівників, 
дотриманні ними етикету, правил поведінки, добрих манер. Еле
ментами моральної культури працівників є також ціннісні орієн
тації, переконання, культура почуттів, вміння емпатично сприй
мати стан інших людей.
Культура праці визначається на основі врахування рівня освіти і 

кваліфікації працівника, його ставлення до праці, дисциплінованості, 
дотримання визначеної технології, трудової дисципліни, творчості.

характеристики (атрибути) організаційної культури. Зміст і 
специфіка організаційної культури вивчаються на основі виділення 
певних характеристик (табл. 18.1) [65; 77; 79; 82].

Таблиця	18.1
характеристики організаційної культури

характеристики  
(атрибути) організаційної 

культури

зміст характеристик 

1 2

Організаційні цінності Набір орієнтирів стосовно того, що є позитивним для 
організації, а що негативним, небажаним

Норми поведінки і праці Набір переконань і очікувань щодо певного типу 
поведінки

Ставлення до певних 
явищ, подій, процесів

Віра в керівництво, у власні сили, в успіх, у взаємо
допомогу, етичну поведінку, справедливість тощо. 
Ставлення до колег, клієнтів, конкурентів, до впливу 
релігії і моралі, до зла, агресії, насильства тощо

Усвідомлення себе і сво
го місця в організації

В одних організаціях не підтримуються зовнішні 
прояви настрою персоналу, в інших — можуть заохо
чуватися. Індивідуалізм і незалежність чи, навпаки, 
колективізм у поведінці персоналу також можуть 
бути характеристиками організаційної культури

Трудова етика і особли
вості мотивації персоналу

Ставлення до робочих обов’язків, відповідальність; 
розподіл робочих завдань; чистота робочого місця; 
якість праці; робочі звички працівників; оцінка робо
ти; винагорода; ставлення “людина — машина”; індиві
дуальна чи колективна праця; службове просування
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закінчення	табл.	18.1

1 2

Ставлення до використан
ня часу

Ступінь точності та пунктуальності працівників; 
дотримання робочого розпорядку, заохочення за це; 
ефективність використання часу

Процес навчання і роз
витку персоналу

Свідоме чи бездумне виконання завдань; праців
ники використовують силу чи інтелект; процедури 
інформування працівників; ставлення керівництва 
до навчання персоналу; працівники навчаються 
тільки власним коштом чи підприємство допомагає 
матеріально; наявність кар’єрної перспективи для 
власного персоналу і менеджерів

Взаємовідносини між 
людьми

Ступінь формалізації відносин між людьми  
(за віком, статтю, статусом, посадами, інтелектом, 
досвідом, знаннями, релігією, громадянством); під
тримка працівниками один одного, шляхи вирішення 
конфліктів

Комунікаційна система  
і мова спілкування

Застосування усної, письмової, невербальної кому
нікації; жаргону, абревіатур, жестів

Зовнішній вигляд,  
одяг персоналу

Наявність чи відсутність уніформи, спецодягу, 
ділових стилів; акуратність; застосування косметики; 
зачіски тощо

Традиції та звички щодо 
харчування працівників

Організація харчування працівників; наявність чи 
відсутність місць для цього на підприємстві; люди 
приносять їжу із собою чи відвідують кафетерії в 
організації чи поза нею; дотація харчування підпри
ємством; періодичність і тривалість харчування; пра
цівники різних рівнів харчуються разом чи окремо

18.3. типи організаційних культур

Типи організаційних культур класифікуються за різними озна
ками: підґрунтям, рівнем вивчення, специфікою сприйняття персо
налом, національними особливостями, галузевою специфікою, ступе
нем залучення персоналу до управління (рис. 18.2) [24; 51; 77; 101].

Організаційні культури не бувають хорошими чи поганими, вони 
є різними.

залежно	від	типу	підґрунтя	виділяють організаційні культури, за
сновані на владі, ролі, завданнях, особистості.

Культура,	 заснована	 на	 владі, властива переважно невеликим 
фірмам, у яких всі рішення приймає засновник компанії. У нього 
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зосереджені всі владні повноваження. Формальних правил небага
то, але в організації діють неявні жорсткі кодекси поведінки і праці. 
Підлеглі орієнтуються не на пошук кращого рішення, а на точку зору 
керівника. Такі організації швидко, без зайвих узгоджень реагують на 
зміни ситуації. Але у міру зростання масштабів бізнесу контроль над 
діяльністю організації з боку лідера слабшає, ефективність управлін
ня зменшується.

Рис.	18.2.	типи організаційних структур

організаційна	культура,	заснована	на	ролі. До особливостей куль
тури ролі належить чіткий і глибокий опис менеджерами робіт чи 
процедур. Відбір працівників у таку організацію здійснюється з ура
хуванням вимог, що висуваються керівництвом. Взаємодія підроз
ділів, посадовців визначається формальними процедурами. Стан 
посадових осіб в ієрархії управління залежить від їх владних повно
важень і можливості впливу на інших.

Організаційна культура ролі поширена у великих бюрократичних 
організаціях. Вона ефективна тільки в стабільному діловому середо
вищі.

залежно від підґрунтя, на 
якому базується організаційна 
культура:

 · культура, заснована на владі;
 · культура, заснована на ролі;
 · культура, заснована на 

завданнях;
 · культура, заснована на осо

бистості

залежно від рівня 
вивчення органі-
заційної культури:

 · суб’єктивна 
організаційна 
культура;

 · об’єктивна 
організаційна 
культура

залежно від специфіки 
сприйняття організа-
ційної культури персо-
налом підприємства:

 · панівна організацій
на культура;

 · субкультура підроз
ділів і груп;

 · контркультура

за національними 
особливостями:

 · українська;
 · російська;
 · американська;
 · японська;
 · німецька;
 · китайська;
 · французька;
 · голландська;
 · індонезійська

за галузевою специфікою:
 · культура торговельних 

організацій;
 · спекулятивна культура;
 · адміністративна культура;
 · інвестиційна (інноваційна) 

культура

за ступенем  
залучення персоналу 
до управління:

 · корпоративна;
 · консультативна;
 · підприємницька;
 · “партизанська”
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організаційна	 культура,	 заснована	 на	 завданнях. Основна увага 
приділяється успішному виконанню визначених завдань чи реаліза
ції проектів. Співробітники оцінюються за внеском у виконання за
вдань. Акцент робиться на об’єднанні ресурсів для виконання роботи 
і на спільній роботі щодо досягнення цілей. Люди працюють у коман
дах, які дають змогу продуктивно використати поєднання навичок. 
Джерелом влади є досвід, виконанням певної частини завдання керує 
найбільш компетентний з цього питання працівник.

Перевагою організацій із високо розвиненою культурою завдань є 
ефективна адаптація до змін ділового середовища, тому що команди 
мають змогу швидко переключатися на реалізацію нових проектів.

Культура завдань властива високотехнологічним організаціям 
(консалтингові, фінансові компанії, дослідницькі лабораторії).

Слабкі сторони культури завдань: проблеми при здійсненні конт
ролю, неефективне використання ресурсів, надто швидке переклю
чення працівників з одного проекту на інший.

Культура,	заснована	на	особистості. Центром культури такої ор
ганізації є особистість, якій підпорядковані всі структури та системи. 
Головним у цій культурі є задоволення інтересів “зірок”, а не досяг
нення корпоративних цілей. Повна форма організаційної культури 
такого типу трапляється рідко.

Залежно від рівня вивчення виділяють суб’єктивну та об’єктивну 
організаційну культуру.

Суб’єктивна	організаційна	культура	ґрунтується на зразках уяв
лень, вірі та очікуваннях, а також на сприйнятті персоналом організа
ційного оточення з його цінностями, груповими нормами поведінки і 
ролями. До елементів суб’єктивної організаційної культури належать 
міфи, герої організації, історії про її лідерів, організаційні обряди, ри
туали, забобони, мова спілкування. Суб’єктивна організаційна куль
тура є основою формування управлінської культури, стилів управ
ління.

об’єктивна	організаційна	культура. Пов’язана з фізичним оточен
ням, що створюється в організації: дизайном приміщень і території, 
місцем розташування, обладнанням, меблями, кольорами і об’ємом 
простору, приміщеннями для праці, прийому відвідувачів (клієнтів), 
відпочинку. Усе це значною мірою відображає цінності, яких дотри
мується організація.

Залежно від структуризації колективу підприємства і специ-
фіки сприйняття персоналом вирізняють панівну організацій
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ну культуру, субкультуру підрозділів і груп, а також організаційну 
контркультуру.

Панівна	 організаційна	 культура	 містить норми ціннісних орієн
тацій, принципи й зразки управління і поведінки, що переважають 
в організації. Але загальна організаційна культура підприємства не 
є монолітним феноменом. Вона складається із субкультур підроз
ділів і груп, наприклад офісних працівників і виробничих підроз
ділів, центрального апарату управління і регіональних підрозділів, 
бухгалтерії та служби маркетингу, інших професійних, національних, 
релігійних, вікових, статевих груп. У субкультурі локальних частин 
організації поєднуються загальні, панівні ключові цінності та інші, 
індивідуальні, властиві тільки окремим підрозділам чи групам.

Якщо певні групи або представники колективу підприємства не 
повністю сприймають панівні цінності загальної організаційної куль
тури, можна твердити про наявність організаційних контркультур. 
Контркультури	в організації розвиваються тоді, коли працівники не 
задоволені політикою керівництва, умовами і оплатою праці.

Прикладами прояву контркультур можуть бути:
 · пряма опозиція цінностям панівної організаційної культури;
 · опозиція структурі влади у межах панівної культури організації;
 · опозиція до зразків відносин і взаємодії, що підтримуються па

нівною культурою.
Організаційна культура різних країн має свою специфіку, націо-

нальні особливості.
особливості	організаційної	культури	в	українських	компаніях:

 · повільне впровадження корпоративної культури управління;
 · значна дистанція влади між керівниками і підлеглими. Менеджери 

нерідко зверхньо ставляться до людей, умов їхньої праці, кар’єр
них можливостей. Вони не оцінюють персонал як найважливі
ший ресурс;

 · невміння імпортувати і використовувати нові технології в управ
лінні та виробництві;

 · нехтування довгостроковим плануванням, низький ступінь орієн
тації менеджерів і персоналу на довгострокову перспективу;

 · високий рівень пасивності й інертності менеджерів і персоналу, 
брак ініціативи;

 · достатньо високий рівень індивідуалізму, конкурентності при ви
конанні робочих завдань, небажання обговорювати і спільно вирі
шувати управлінські проблеми;
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 · високий рівень залежності специфіки організаційної культури від 
вищого керівника;

 · високий рівень конфліктності, наявність “контркультур” у підроз
ділах і групах організацій, представники яких не задоволені ор
ганізацією, умовами і оплатою праці.
особливості	організаційної	культури	в	російських	компаніях:

 · високий рівень дистанції влади між керівниками і підлеглими;
 · поєднання рис індивідуалізму та колективізму у поведінці праців

ників;
 · достатньо низький рівень наполегливості, впевненості, мотивації 

до досягнень, прагнення кращого виконання завдань;
 · прагнення працювати у звичних, чітко структурованих ситуаціях, 

із чіткими правилами;
 · тенденція виявлення занепокоєності, переживань, авральності у 

нових, незвичних ситуаціях.
особливості	організаційної	культури	компаній	США:

 · низький рівень дистанції влади, достатньо демократичні відно
сини між керівниками і підлеглими;

 · високий рівень індивідуалізму працівників;
 · самовпевненість, наполегливість, конкуренція працівників, висо

кий рівень мотивації досягнень;
 · низький рівень уникнення невизначеності; нові ситуації та за

вдання сприймаються як виклик, з яким потрібно впоратися. 
Спокійні систематичні дії щодо вирішення неструктурованих 
проблем;

 · низький ступінь орієнтації працівників на довгострокові перспек
тиви.
організаційна	 культура	 в	 японських	 компаніях	 має	 такі	 особли-

вості:
 · довготерміновий набір персоналу;
 · високий ступінь колективізму, групове прийняття рішень;
 · неспеціалізована кар’єра, поступове просування кадрів;
 · значна турбота про кожного працівника як поважного члена сім’ї; 
 · наполегливість, упевненість, високий рівень мотивації на досяг

нення;
 · високий ступінь орієнтації персоналу на довгострокову перспек

тиву.
особливості	німецької	організаційної	культури:

 · невисокий рівень дистанції влади між керівниками і підлеглими;
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 · достатньо високий рівень індивідуалізму, самостійності при вирі
шенні робочих проблем;

 · дисциплінованість, чітка організація праці, наполегливість, силь
на мотивація на досягнення у менеджерів і працівників;

 · однаково результативна праця в структурованих і неструктурова
них ситуаціях; 

 · збалансована орієнтація персоналу на довгострокову і коротко
строкову перспективи.
особливості	організаційної	культури	в	китайських	компаніях:

 · велика дистанція влади між людьми, нерівність посадових осіб;
 · низький рівень індивідуалізму, китайські працівники охочіше 

виконують колективні завдання. Їм із дитинства прищеплюють 
повагу до груп, до яких вони належать (сім’ї, роду, клану, орга
нізації). Китайські працівники очікують, що група (підрозділ, 
організація) захистить їх за необхідності, тому вони лояльні до 
групи;

 · середній рівень вияву чоловічих рис у праці: наполегливості, само
впевненості, конкурентних відносин, високого рівня виконання 
завдань;

 · спокійне ставлення працівників до непевних, неконкретних, не
звичних завдань;

 · високий рівень орієнтації на досягнення довготермінових цілей, 
терпіння, стійкість.
Переважні	характеристики	організаційної	культури	французьких	

компаній:
 · високий рівень дистанції влади у відносинах між керівниками і 

підлеглими;
 · значний ступінь індивідуалізму, самоконтролю при виконанні за

вдань;
 · поєднання у відносинах між працівниками дружби, турботи, солі

дарності з конкуренцією, самовпевненістю, цілеспрямованістю;
 · надання переваги структурованим ситуаціям з ясними, чіткими 

правилами, уникнення і негативне сприйняття невизначеності.
особливості	голландської	організаційної	культури:

 · демократизм, незначна дистанція влади у відносинах між керівни
ками і підлеглими;

 · високий рівень індивідуалізму при вирішенні завдань;
 · підтримання теплих особистих відносин із колегами, солідарність, 

турбота;
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 · спокійне ставлення до діяльності як у структурованих, так і в не
структурованих ситуаціях;

 · високий рівень орієнтації персоналу на досягнення довгостроко
вих цілей.
особливості	індонезійської	організаційної	культури:

 · значна дистанція влади, нерівність у відносинах між керівниками 
і підлеглими;

 · високий рівень колективізму, лояльності до підрозділу, компанії;
 · поєднання наполегливості, конкурентності з дружніми відноси

нами між колегами;
 · низький рівень уникнення ситуацій невизначеності, спокійне, си

стематичне вирішення проблем.
За галузевою специфікою вирізняють культуру торговельних ор

ганізацій, спекулятивну, адміністративну, інвестиційну (інновацій
ну) організаційні культури.

Культура	торговельних	організацій	 характерна для підприємств 
торгівлі та збуту, маклерських фірм з продажу нерухомості, фінан
сових фірм. Від працівників очікуються збільшення кількості угод 
з клієнтами, наполегливість у пошуках вигідних угод, заохочують
ся висока активність, схильність до експериментів, наявність таких 
рис характеру, як дружелюбність, привабливість, красномовність, 
гумор, прагматичність, уміння швидко приймати рішення. Такі 
риси як правило має молодь, мотивована фінансовими стимулами 
і належністю до успішної команди. За такої культури у співробітни
ків розвиваються негативні якості, що ускладнюють успішну діяль
ність в умовах інших культур: гонитва за кількістю на шкоду якості, 
орієнтація на досягнення короткотермінового успіху, недостатня 
лояльність до фірми, схильність до зміни місця праці в ситуаціях, 
коли фірма переживає складнощі. Підприємству це загрожує висо
кою плинністю персоналу, проблемами у формуванні організаційної 
культури.

Спекулятивна	 культура	 характерна для організацій, які працю
ють із цінними паперами, платіжними засобами, сировиною. Елемен
ти спекулятивної організаційної культури спостерігаються у сфері 
моди, шоубізнесу, виробництва косметики, у спорті, рекламному 
бізнесі, венчурних компаніях. Відбувається швидке укладання угод 
і одержання коштів, потрібне швидке використання шансів. Необ
хідні енергійні ділові працівники, молоді за віком і “станом душі”, 
індивідуалісти з високою самооцінкою, гонором, бійцівськими та 
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агресивними якостями, твердістю, які демонструють нечутливість і 
відсутність емоцій. У роботі використовуються мова жестів, короткі 
репліки. Такі люди здебільшого не здатні до колективної праці, ма
ють дивацтва і забобони, схильні до азартних ігор. Працівники моти
вовані матеріальною винагородою, можливістю стати “зіркою”, робо
тою “до знемоги”, яка потребує постійного напруження.

Адміністративна	“бюрократична”	культура	характерна для орга
нізації сфери обслуговування, сервісу, підприємств добре захищених 
галузей, великих, стабільно працюючих компаній і банків. У таких 
організаціях сильні тенденції до самозбереження, слабке кооперу
вання, головна увага приділяється не результату, а формі. Рішення, 
як правило, всебічно разраховані та обдумані, спілкування і поведін
ка здійснюються за субординацією, чітко проробленими правилами 
й ритуалами. У працівників заохочуються акуратність, обґрунтова
ність, обережність, педантичність, ретельність, покірність, адаптив
ність. Зв’язку між результатом і винагородою немає, підвищення 
працівникам надаються “за вислугу років”. Мотивація зафіксована у 
відповідних документах і часто достатньо суб’єктивна: залежить від 
волі керівництва і особистих якостей працівника у сприйнятті на
чальника. Часто така організація працює сама на себе. У неї слабкий 
зв’язок із суспільством.

інвестиційна	(інноваційна)	культура	характерна для організацій, 
які орієнтовані на майбутнє — інвестиційних банків, будівельних 
компаній, промислових підприємства, що випускають засоби вироб
ництва. У працівників цінуються обґрунтованість, терплячість, на
полегливість, вміння дотримуватися слова. В умовах високого для 
організації ступеня ризику рішення глибоко перевіряються, ухвалю
ються колективно. Велике значення приділяється професіоналізму, 
досвіду, творчості.

Залежно від ступеня залучення працівників до управління фа
хівці виділяють корпоративний, консультативний, підприємницький 
та “партизанський” типи організаційної культури.

Корпоративний	 тип	 культури	 властивий традиційно керованим 
корпораціям із високим рівнем централізації в управлінні. Характе
ризується автократичним стилем управління з низьким рівнем за
лучення підлеглих до визначення цілей організацій (підрозділів) та 
вибору засобів їх досягнення.

Консультативний	тип	організаційної	культури	мають переважно 
інститути соціальних та інших послуг, навчальні заклади, заклади 
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охорони здоров’я. Цей тип організаційної культури характеризується 
високим рівнем залучення працівників до формування цілей органі
зації, але достатньо низьким рівнем залучення їх до вибору засобів 
досягнення визначених цілей.

Підприємницький	тип	організаційної	культури	переважає в групах 
і організаціях, що управляються “за цілями” чи за “результатами”, в 
компаніях зі структурою “перевернутої піраміди”. Характеризується 
демократичними відносинами, високим рівнем залучення підлеглих 
до визначення цілей та засобів їх досягнення. Робота проектується з 
позицій автономії; переважає творчий підхід до вирішення проблем 
з урахуванням ситуації; наявні децентралізація управління, мереже
вий варіант організаційної структури.

“Партизанський”	тип	організаційної	культури	переважає у твор
чих спілках, клубах, кооперативах. Характеризується відносинами 
достатньо широкої автономії, коли персонал не дуже активно залу
чають до визначення цілей в організації, але працівники мають знач
ну свободу у виборі засобів досягнення визначених цілей.

18.4. Порядок дій керівника щодо формування  
 організаційної культури підприємства

Завдання формування організаційної культури не має єдиного 
правильного рішення. Організації складні, унікальні, постійно змі
нюються, як і ситуації, у яких вони перебувають. Фахівці пропонують 
загальний порядок дій керівництва щодо створення, удосконалення 
організаційної культури, який ґрунтується на науковому, систем
ному, ситуаційному підходах і складається з кількох етапів [15; 24; 
51; 65; 77; 79; 101]:

1. діагностика	недоліків	і	проблем	в	організації.
Їх ознаки:

 · чутки, плітки;
 · низька продуктивність праці;
 · неспроможність до колективної роботи;
 · низька трудова дисципліна, невиходи на роботу, прагнення при 

кожному зручному випадку “взяти бюлетень”;
 · підвищений рівень травматизму;
 · високий рівень плинності персоналу;
 · недотримання комерційної та службової таємниць тощо.
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2. Аналіз	і	виявлення	місця	локалізації	можливих	причин	недоліків	і	
проблем:
 · дослідження ставлення до праці;
 · дослідження змісту і умов праці;
 · вивчення наявності, специфіки, сприйняття організаційної куль

тури та її елементів;
 · дослідження соціальнопсихологічного клімату;
 · дослідження якості трудового життя як системи факторів, що ви

значають самопочуття працівників на підприємстві та їх ставлен
ня до праці й організації.
Методами дослідження й аналізу можуть бути спостереження, 

опитування, тестування, експресдіагностика, соціометрична техніка 
та інші напрацювання в таких галузях, як психологія, соціологія, пе
дагогіка, економіка праці, управління персоналом тощо.

3. Формування	проблем	(проблеми): “це відбувається не так”, і ви
сунення гіпотез: що може бути вирішенням проблеми.

4. декомпозиція	проблеми: визначення її структури, причин і чин
ників, що впливають на неї.

Наприклад, на підприємстві низька якість трудового життя персо
налу. У цьому випадку потрібно дослідити, що впливає на розвиток 
цієї проблеми:
 · недоліки в організації праці;
 · брак уваги керівництва до потреб працівників;
 · неефективний стиль керівництва;
 · недостатня мотивація персоналу до праці;
 · брак відданості та лояльності працівників до організації;
 · сильний вплив людей, які негативно ставляться до керівництва 

підприємства;
 · негативний моральнопсихологічний клімат у колективі. 

5. Розробка	і	реалізація	програми	формування	організаційної	куль-
тури. Під час цього етапу керівництво вирішує низку завдань:

а) забезпечення зовнішньої адаптації та виживання фірми:
 · формування місії організації;
 · визначення основних цілей та стратегій їх досягнення;
 · прийняття рішень щодо організаційної структури управління;
 · створення інформаційної системи;
 · встановлення взаємодії з представниками зовнішнього середо

вища;
 · організація контролю і коригування дій;
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б) забезпечення внутрішньої інтеграції:
 · налагодження і підтримка ефективних робочих відносин між чле

нами колективу;
 · визначення критеріїв членства в організації;
 · вибір методів комунікації;
 · визначення і розподіл влади і статусів в організації;
 · формування міжособистісних відносин;
 · визначення бажаного і небажаних стилів і зразків поведінки.

6. Підтримання	організаційної	культури.	Організаційну культуру 
потрібно не тільки формувати, а й підтримувати. Сильна культура 
сприймається більшою кількістю працівників, чітко визначає пріо
ритети, має глибокий вплив на поведінку в організації.

основними	методами	підтримання	організаційної	культури	є:
 · виділення і демонстрація персоналу основних пріоритетів уваги, 

контролю і оцінювання з боку менеджерів. Таким чином керів
ники дають знати підлеглим, що є важливим у їх роботі і що очі
кується від них;

 · визначення критеріїв прийняття на роботу, просування і звільнен
ня. Ціннісні орієнтації нових працівників повинні збігатися з 
організаційною культурою підприємства, посилювати її. Для за
безпечення цього застосовується система методів відбору і оці
нювання, атестації персоналу. Від працівників, поведінка яких 
не відповідає стандартам організаційної культури, підприємство 
звільняється;

 · моделювання ролей, навчання і тренування персоналу. Постійне 
концентрування уваги менеджерів на певних зразках поведінки 
персоналу (ставлення до клієнтів; пунктуальність; чистота робо
чого місця тощо) допомагає підлеглим краще засвоювати правила 
виконання своєї ролі. Навчання, тренінги персоналу, особистий 
приклад менеджерів можуть ефективно сприяти підтриманню ор
ганізаційної культури;

 · критерії визначення заохочень і статусів, які звичайно пов’язу
ються з певними зразками поведінки і таким чином визначають 
найбільш важливі для керівництва і організації пріоритети і цін
ності. Підвищення статусів, надання привілеїв вказують на ролі 
та поведінку, які цінуються в організації;

 · реакція менеджерів на організаційні кризи і критичні ситуації. 
Дії та рішення керівництва у кризових для організації ситуаціях 
запам’ятовуються надовго. Якщо вони збігалися із задекларова
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ними цінностями, то через деякий час такі рішення і дії перетво
рюються на легенди, організаційний фольклор, і це зміцнює орга
нізаційну культуру;

 · створення організаційних символів, традицій, обрядів, ритуалів. 
Цінності та переконання, що є основою організаційної культури, 
можуть плекатися за допомогою різноманітних ритуалів, обрядів, 
традицій. Обряди — стандартні заходи, що періодично вжива
ються для здійснення впливу на поведінку працівників і забез
печення дотримання ними стандартів організаційної культури. 
Ритуали — це система обрядів на підприємстві, які є важливою 
частиною організаційної культури.

контрольні питання і завдання

 1. Розкрийте вплив організаційної культури на ефективність уп
равління.

 2. Які функції виконує організаційна культура як інструмент ме
неджменту?

 3. Наведіть основні складові організаційні культури.
 4. Які характеристики організаційної культури вам відомі? Роз

крийте їх зміст.
 5. Зробіть порівняльну характеристику типів організаційної куль

тури, заснованих на владі, ролі, завданнях, особистостях.
 6. Розкрийте взаємний вплив і взаємозв’язок панівної організацій

ної культури і субкультур підрозділів.
 7. Наведіть особливості організаційної культури в українських ком

паніях.
 8. Порівняйте організаційну культуру в американських, європей

ських і японських компаніях.
 9. Поясніть галузеву специфіку організаційної культури.
 10. Наведіть зміст дій керівника щодо формування організаційної 

культури підприємства.
 11. Яких заходів вживають для підтримання організаційної куль

тури підприємства?
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	 Розділ	19.	уПраВління 
конкурентоСПроМожніСтю 
організації

19.1. Сутність поняття “конкурентоспроможність 
 організації”
Конкурентоспроможність організації — це: 1) її порівняльна 

перевага відносно інших організацій галузі в країні та за її межами; 
2) виражена компетентність організації, її вміння робити щось краще 
від конкурентів.

Конкурентоспроможність організації може оцінюватися лише 
порівняно з фірмами однієї галузі або тими підприємствами, які ви
робляють товаризамінники. Конкурентоспроможність організації 
ґрунтується на її конкурентних перевагах.

Конкурентні переваги організації — це:
 · унікальні відчутні та невідчутні ресурси, якими володіє під

приємство;
 · стратегічно важливі для підприємства сфери бізнесу, які дають 

змогу перемагати в конкурентній боротьбі;
 · висока компетентність підприємства у певній сфері, яка дає най

кращі можливості перемагати конкурентів, залучати споживачів і 
зберігати їх прихильність до товарів підприємства;

 · будьяка ексклюзивна цінність, якою володіє організація і яка дає 
їй перевагу над конкурентами;

 · ключові фактори успіху, конкурентні можливості, прибутко
вість підприємства [76; 88; 105; 113].
Конкурентні переваги втілюються в товарах, які випускаються 

і реалізуються організацією на ринку. Продаж товару, що має кон
курентну перевагу, чи виготовленого з використанням внутрішньої 
конкурентної переваги організації, дає змогу одержати додатковий 
прибуток.

для	 ефективного	 використання	 конкурентних	 переваг	 рекомен-
дується	враховувати	їх	сутнісні	характеристики	та	особливості:
 · будьяка стратегія розвитку підприємства повинна ґрунтуватися 

на його конкурентних перевагах;
 · основою конкурентних переваг є унікальні активи підприємства 

чи особлива компетентність у сферах діяльності, важливих для 
певного бізнесу;
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 · при визначенні конкурентних переваг важливо орієнтуватися на 
запити споживачів і пересвідчуватися в тому, що ці конкурентні 
переваги реальні, унікальні, відчутні для споживачів і сприйма
ються ними як такі;

 · до загальних напрямів досягнення конкурентних переваг нале
жать лідерство у витратах, диференціація продукції, фокусування 
(спеціалізація), ранній вихід на ринок, синергізм. Але залежно від 
специфіки товару, організації, ринку, галузі конкурентні переваги 
можуть мати різноманітні форми;

 · конкурентні переваги, як правило, реалізуються на рівні страте
гічних бізнесодиниць і є основою ділової стратегії компанії;

 · управління конкурентними перевагами здійснюється за тими ж 
функціями, що і управління іншими об’єктами: прогнозування, 
планування, організації, обліку і контролю, мотивації, регулю
вання;

 · чим більше організація має переваг перед наявними і потенцій
ними конкурентами, тим вищі її конкурентоспроможність, живу
чість, ефективність, перспективність;

 · конкурентні переваги в сучасному світі бізнесу перестали бути 
статичними. Вони змінюються під впливом інноваційного про
цесу (розроблення нових технологій, зміна стилю життя і потреб 
споживачів, нове законодавство, рішення влади тощо). Тому для 
утримання конкурентних переваг потрібне постійне впроваджен
ня нововведень;

 · конкурентні переваги не можуть бути вічними, вони створюють
ся і утримуються тільки за постійного вдосконалення всіх сфер 
діяльності. Можливість збереження конкурентних переваг зале
жить від джерел їх одержання, динамічності інноваційних про
цесів в організації, своєчасної заміни конкурентних переваг на 
нові, перспективні;

 · організація повинна захищати власні конкурентні переваги за до
помогою патентів, ноухау, дотримання секретності, контролю над 
ресурсами, зв’язків із владними структурами, стимулювання пер
соналу;

 · для збереження (поновлення) конкурентних переваг у зв’язку 
із змінами конкурентного середовища необхідні постійний мо
ніторинг дій конкурентів і відслідковування споживчих уподо
бань.
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19.2. типи конкурентних переваг організації

На підставі вивчення різних підходів пропонується класифікація 
конкурентних переваг організації (рис. 19.1) [76; 88; 105].

Рис.	19.1.	типи конкурентних переваг організації

Конкурентні переваги організації формують рівень її конкурен
тоспроможності, здатності вести успішну конкурентну боротьбу, 
сприяють ефективному використанню потенціалу. Конкурентні пе
реваги не є постійними характеристиками, вони діють тільки у пев
ний період. Зміни в діловому середовищі організації змінюють також 
її конкурентні переваги щодо інших учасників галузевого ринку. 

За сферами діяльності виділяють кілька груп конкурентних пе
реваг, на використанні яких ґрунтується стратегія розвитку органі
зації.

Технологічні	переваги:	
 · якість здійснення наукових досліджень (особливо в наукоміст

ких, високотехнологічних галузях);
 · можливість інновацій у виробничому процесі;

За об’єктами  
вивчення:

 · конкурентні переваги персо
налу

 · конкурентні переваги товару
 · конкурентні переваги органі

зації
 · конкурентні переваги галузі
 · конкурентні переваги регіону
 · конкурентні переваги країни

За відношенням  
до організації:

 · внутрішні  
(низькі витрати)

 · зовнішні  
(диференціація)

За сферами  
діяльності :

 · технологічні
 · виробничі
 · збутові
 · маркетингові
 · професійні
 · організаційні
 · інші конкурент

ні переваги

Конкурентні переваги

За джерелами одержання:

 · конкурентні переваги 
високого рангу

 · конкурентні переваги 
низького рангу

За часом реалізації:

 · стратегічні
 · тактичні
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 · можливість розроблення нових товарів;
 · рівень опанування наявних технологій.

Виробничі	переваги:
 · низька собівартість продукції (досягнення економії за рахунок 

масштабу виробництва);
 · якість продукції (зменшення кількості дефектів, скарг, рекла

мацій);
 · високий рівень використання виробничих потужностей (важливо 

в капіталомістких галузях);
 · вигідне розташування підприємства, яке забезпечує економію 

витрат на транспортування;
 · доступ до кваліфікованої робочої сили;
 · висока продуктивність праці;
 · можливість виготовлення великої кількості моделей продукції;
 · можливість виконання замовлень споживачів.

збутові	переваги:
 · широка мережа оптових дистриб’юторів (дилерів);
 · поширення точок роздрібної торгівлі;
 · низькі витрати щодо реалізації;
 · можливість надавати сервісні послуги для споживачів;
 · швидка доставка.

Маркетингові	переваги:
 · висока кваліфікація працівників відділу реалізації;
 · зручна для клієнтів система технічної допомоги при купівлі та ви

користанні продукції;
 · акуратне використання замовлень покупців (незначна кількість 

помилок і повернень);
 · різноманіття моделей (видів) продукції;
 · мистецтво продажу;
 · привабливі дизайн і упаковка;
 · гарантії для покупців (важливі при замовленнях поштою, реалі

зація нових товарів).

Професійні	переваги:
 · особливий талант (важливо при наданні професійних послуг);
 · ноухау у сфері контролю за якістю;
 · компетентність у сфері дизайну;
 · рівень оволодіння певною технологією;
 · спроможність (уміння) проводити ефективну рекламу;
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 · здатність швидко переводити продукцію із стадії розробки у про
мислове виробництво.

організаційні	переваги:
 · рівень інформаційних систем;
 · спроможність швидко реагувати на мінливу ринкову ситуацію 

(добре відлагоджений процес прийняття рішень, потрібно мало 
часу для виведення нових товарів на ринок);

 · значний досвід і ноухау у сфері менеджменту.

інші	конкурентні	переваги:	
 · сприятливий імідж (репутація) підприємства у покупців;
 · загальні низькі витрати (не тільки виробничі);
 · вигідне розташування (важливо для роздрібної торгівлі та надання 

послуг);
 · приємні у спілкуванні, доброзичливі працівники;
 · доступ на фінансові ринки (особливо важливо для підприємств, 

які працюють у ризикованих чи капіталомістких галузях);
 · наявність патентів.

конкурентоспроможність персоналу. Складові конкурентоспро
можності персоналу (робітників, фахівців, менеджерів) організації 
умовно розподіляються на спадкові та набуті.

До спадкових складових конкурентоспроможності належать: за
гальні здібності, характер, темперамент, вольові якості, фізичні дані 
тощо.

Набутими складовими є: 
 · ділові якості (освіта, спеціальні знання, навички і вміння); 
 · інтелігентність, рівень культури;
 · спрямованість мотивації діяльності, збалансованість особистих і 

організаційних цілей;
 · ставлення (до праці, колег, клієнтів, проблем організації);
 · рівень емоційності, витримка;
 · комунікабельність, організованість, цілеспрямованість, відпові

дальність тощо.
Конкурентні переваги працівників конкретної організації повинні 

бути узгоджені із специфікою її діяльності, сприяти виконанню місії 
і реалізації стратегії розвитку.

конкурентоспроможність товару. Конкурентоспроможність то
вару визначається інтегральними показниками:

1. Якість	товару	— сукупність його властивостей і характеристик, 
які дають можливість задовольняти певну потребу.
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основними	показниками	якості товару є:
 · функціональні характеристики, які визначають призначення і 

сферу використання товару (продуктивність, потужність, конст
руктивні та інші особливості);

 · показники надійності (безвідмовність функціонування протягом 
визначеного часу, довговічність, ремонтопридатність, можливість 
зберігання);

 · показники технологічності (ресурсомісткість) — ступінь спожи
вання паливноенергетичних, матеріальних ресурсів, технологічна 
раціональність, новизна конструктивних елементів;

 · показники безпеки;
 · ергономічні, нормативні, екологічні показники.

2. Ціна	товару	(низькі витрати виробництва за рахунок викорис
танню ефекту масштабу, високий рівень уніфікації, безвідходна тех
нологія, висока конкуренція у постачальників, наявність товарів
замінників для споживачів товару, високий рівень конкуренції у 
виробників певного товару).

3. Витрати	на	споживання	товару	(менші порівняно з конкурента
ми, відносні витрати ресурсів на експлуатацію товарів, висока ремонто
здатність товару, автоматизована система обліку відмов і витрат у спо
живачів, високий рівень конкуренції у виробників товару).

4. Рівень	сервісу	товару	(надійний імідж виробника, обґрунтовані 
гарантії в супроводжувальних документах, наявність потужностей 
для сервісного обслуговування, якісна упаковка товару).

На значення цих показників конкурентних переваг впливають 
зовнішні і внутрішні фактори (табл. 19.1) [113].

Таблиця	19.1	
Фактори, що впливають на конкурентоспроможність товару

зовнішні фактори Внутрішні фактори

1 2

 · Рівень конкурентоспроможності  
країни

 · Рівень конкурентоспроможності 
галузі

 · Рівень конкурентоспроможності  
регіону

 · Рівень конкурентоспроможності  
організації, що виробляє товар

 · Патентоспроможність конструкції 
товару (його структури, складу)

 · Конкурентоспроможність  
(економічність, раціональність, 
оперативність, адаптивність, 
стійкість) структури управління 
організації
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закінчення	табл.	19.1

1 2

 · Конкурентоспроможність товарів, які 
випускають прямі конкуренти

 · Конкурентоспроможність постачаль
ників усіх видів ресурсів

 · Сила конкуренції серед товарівзамін
ників

 · Поява нових потреб
 · Рівень організації, виробництва, праці 

та управління у посередників і ділових 
партнерів

 · Активність контактних аудиторій  
(засобів масової інформації, спілок 
споживачів, суспільних організацій) 

 · Раціональність виробничої структу
ри організації

 · Рівень конкурентоспроможності 
(освіта, практичний досвід, фахова 
підготовка, мотивація) персоналу: 
робітників, фахівців, менеджерів 
організації

 · Розвиток інформаційних технологій 
в організації

 · Ефективність організації техно
логічних процесів і використання 
обладнання

 · Рівень конкурентоспроможності 
системи управління в організації

конкурентоспроможність галузі організації. Фактори конку
рентоспроможності галузі багато в чому подібні до факторів конку
рентоспроможності організацій (підприємств, компаній), які входять 
до галузі. Вони розподіляються на зовнішні та внутрішні (табл. 19.2) 
[113].

Таблиця	19.2
Фактори конкурентоспроможності галузі 

зовнішні Внутрішні

1 2

 · Високий рівень конкурентоспромож
ності країни

 · Активна державна підтримка малого  
і середнього бізнесу

 · Якісне правове регулювання 
функціонування економіки країни

 · Відкритість суспільства і ринків
 · Високий науковий рівень управління 

економікою країни
 · Гармонізація національної системи 

стандартизації і сертифікації з 
міжнародною системою

 · Відповідна державна підтримка 
науки й інноваційної діяльності

 · Висока якість інформаційного 
забезпечення управління країною

 · Висока потреба в продукції галузі
 · Оптимальний рівень концентрації, 

спеціалізації та кооперації в галузі
 · Оптимальний рівень уніфікації  

і стандартизації продукції галузі
 · Висока частка конкурентоспромож

ного персоналу в галузі
 · Якісні інформаційна і нормативно

методична бази управління в галузі
 · Конкурентоспроможні постачальники
 · Доступ до якісної дешевої сировини та 

інших ресурсів
 · Високий рівень нововведень 

(патентовані товари, технології, 
інформаційні системи)

 · Конкурентоспроможні менеджери
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закінчення	табл.	19.2

1 2

 · Високий рівень інтеграції у межах 
країни і світового товариства

 · Низькі податкові ставки у країні
 · Низькі відсоткові ставки у країні
 · Наявність доступних і дешевих 

ресурсів
 · Якісна система підготовки і 

перепідготовки управлінських кадрів 
у країні

 · Сприятливі кліматичні умови і ви
гідне географічне положення країни

 · Високий рівень конкуренції у всіх 
галузях діяльності у країні

 · Функціонування системи забезпечен
ня конкурентоспроможності в орга
нізаціях галузі

 · Проведення сертифікації продукції  
і систем

 · Ексклюзивність продукції галузі
 · Висока ефективність організації 

галузі
 · Висока частка експорту наукомістких 

товарів
 · Висока відносна частка конкуренто

спроможних організацій і товарів 
галузі

Складові конкурентоспроможності країни
до	загальних	конкурентних	переваг	країни	належать:

 · значні витрати із державного бюджету на науководослідні, про
ектноконструкторські роботи;

 · значні інвестиції в розвиток людини (на освіту, охорону здоров’я, 
соціальні потреби);

 · стабільність політичної і правової систем країни;
 · частка ВВП на душу населення;
 · висока тривалість життя;
 · висока ефективність використання ресурсів;
 · оптимальний експорт;
 · низький рівень інфляції;
 · наявність природних ресурсів і сприятливий клімат, вигідне 

географічне положення країни;
 · значна кількість конкурентоспроможних фірм;
 · конкурентоспроможність трудових ресурсів;
 · гнучкість фінансової системи;
 · динамічність внутрішнього ринку;
 · відсутність понаднормативної державної заборгованості;
 · високий рівень освіти населення країни;
 · сильна конкуренція у всіх сферах діяльності на основі знань;
 · відкритість країни, високий рівень міжнародної інтеграції та коо

перації;
 · висока якість інфраструктури ринків і регіонів країни;
 · низькі податкові та митні ставки;
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 · висока культура бізнесу в країні;
 · високий рівень інформаційного забезпечення управління краї

ною.

19.3. економічна сутність,  
 роль і види витрат підприємства

Витрати	виробництва	і	реалізації	продукції	— вартісне оцінюван
ня природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основ
них фондів, трудових ресурсів, які використовуються у процесі ви
робництва і збуту продукції.

Забезпечення низьких витрат виробництва і збуту є важливою 
складовою конкурентоспроможності підприємств, особливо тих, які 
виробляють стандартизовану недорогу продукцію середньої якості 
для широкого ринку.

Низькі витрати дають підприємству змогу одержувати додаткові 
прибутки, збільшувати частку галузевого ринку за допомогою зни
ження цін, захищатися від диктату великих постачальників, за необ
хідності використовувати низькі ціни як вхідний галузевий бар’єр 
для конкурентів.

З метою глибшого усвідомлення ролі витрат у забезпеченні кон
курентоспроможності підприємства розглянемо їх класифікацію 
(табл. 19.3).

Таблиця	19.3
класифікація витрат підприємства

класифікаційна 
ознака

Види 
витрат

Стисла характеристика

1 2 3

1. За економіч
ним змістом

Матеріальні Вартість сировини і матеріалів, які придбані  
в інших підприємств і організацій і входять до 
складу продукції, що виробляється.
Вартість придбаних матеріалів, комплектую
чих, напівфабрикатів, які використовуються в 
процесі виробництва продукції (робіт, послуг) 
для забезпечення нормального технологічного 
процесу.
Вартість придбаного палива й енергії всіх видів, 
що витрачаються на технологічні та решту ви
робничих потреб підприємства.
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Продовження	табл.	19.3

1 2 3

Вартість робіт і послуг виробничого характеру, 
які використовуються сторонніми організаціями 
чи структурними підрозділами підприємства і не 
належать до основного виду діяльності

Витрати 
на оплату 
праці

Заробітна плата працівників, надбавки і доплати 
до тарифних ставок і окладів.
Оплата щорічних відпусток, винагороди  
за вислугу років.
Оплата навчальних відпусток працівникам, які 
навчаються, інші витрати

Відраху
вання на 
соціальні 
заходи

Обов’язкові відрахування за визначеними зако
нодавством нормами

Амортиза
ція основ
них фондів

Сума амортизаційних відрахувань на повне 
відновлення основних виробничих фондів, 
розрахована згідно з визначеними нормами

Інші  
витрати

Оплата відсотків за короткотермінові кредити 
банків.
Платежі з обов’язкового страхування власності 
підприємства.
Оплата послуг банків.
Податки, збори та інші платежі, передбачені 
законодавством.
Оплата послуг зв’язку тощо

2. За об’єктами 
виникнення, 
призначенням і 
місцем вироб
ництва

Статті каль
куляції

Сировина й основні матеріали за відрахуванням 
повернутих відходів:

 · покупні комплектуючі та напівфабрикати, що 
не належать до основних фондів

 · додаткові чи допоміжні матеріали
 · паливо на технологічні потреби
 · енергетичні витрати на енергетичні потреби
 · заробітна плата виробничих працівників
 · нарахування на заробітну платню
 · відшкодування зношування інструментів  

і обладнання цільового призначення
 · витрати на утримання і експлуатацію облад

нання
 · амортизація основних фондів
 · робота транспортних підрозділів (транспорту 

підприємства)
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Продовження	табл.	19.3

1 2 3

 · витрати на підготовку й організацію вироб
ництва

 · втрати від браку
 · інші цехові, загальноорганізаційні, виробничі 

та невиробничі (комерційні) витрати

3. За характе
ром участі у 
виробничому 
процесі

Основні;
накладні

Прямо пов’язані із виробничим процесом.
Пов’язані із обслуговуванням виробництва  
і управління

4. За способом 
віднесення на 
собівартість 
окремого виду 
продукції

Прямі Можуть бути прямо включені у собівартість 
окремих видів продукції на основі встановлених 
норм (основні та допоміжні матеріали, напів
фабрикати, закуплені вироби, паливо й енергія 
для технологічних потреб, заробітна платня 
працівників виробництва)

Непрямі Пов’язані із роботою цеху чи підприємства 
загалом, не стосуються собівартості конкретних 
видів продукції, включаються у собівартість 
шляхом їх розподілу між видами продукції, що 
виробляється згідно з встановленими нормами. 
До непрямих витрат належать витрати з утри
мання й експлуатації обладнання, зношування 
інструментів та устаткування, транспортні вит
рати, цехові, загальнозаводські, позавиробничі 
витрати

5. За ступенем 
залежності 
від обсягів 
виробництва 
продукції

Постійні Не залежать від обсягів випуску продукції, існу
ють і за нульових обсягів виробництва. До них 
належать вартість обладнання, відсотки за пози
ками і кредитами, амортизаційні відрахування, 
витрати на охорону, рекламу, страхові внески, 
оплата праці управлінського персоналу тощо

Змінні Залежать від обсягів виробництва продукції, 
але ця залежність має різний характер за різних 
обсягів виробництва. За невеликих обсягів 
виробництва змінні витрати значні. Надалі у 
міру збільшення обсягів виробництва продукції 
рівень змінних витрат скорочується, оскільки 
починає діяти ефект економії на масштабі вироб
ництва.
Потім, після початку дії закону спаду прибутко
вості, змінні витрати починають випереджати 
зростання виробництва.
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закінчення	табл.	19.3

1 2 3

До змінних витрат відносять витрати на сиро
вину, матеріали, енергію, транспортні послуги, 
заробітну платню робітникам тощо

6. За етапами 
формування 
витрат залежно 
від ступеня го
товності, місця 
їх здійснення і 
обсягів

Техноло
гічні

Витрати на здійснення технологічного процесу 
виготовлення продукції, до яких належать ви
трати на сировину, паливо, енергію, технологіч
ні потреби, заробітну платню виробничих робіт
ників, технологічне обслуговування, закупівлю 
інструментів, устаткування, матеріалів

Цехові Технологічні витрати:
 · вартість напівфабрикатів і послуг інших під

розділів
 · витрати на закупівлю комплектуючих виробів
 · витрати на управління і обслуговування ви

робництва в межах цеху

Виробничі Цехові та загальногосподарські витрати по 
підприємству. Утримання адміністративнотех
нічного персоналу.
Амортизаційні відрахування від вартості буді
вель і споруд.
Витрати на охорону праці й техніку безпеки, 
на науководослідну і конструкторську роботу, 
підготовку кадрів, відрядження. 
Страхування майна тощо

Повні Сума витрат підприємства на виробництво  
і збут продукції за видами. Охоплює виробничі 
й невиробничі (комерційні) витрати, пов’язані 
із реалізацією продукції.
До невиробничих (комерційних) витрат нале
жать витрати на вивчення ринку, рекламу 
продукції, тару, упаковку, комісійні витрати 
організаціям збуту, проведення ярмарок тощо

19.4. концепція ланцюга цінностей М. Портера

Концепція ланцюга цінностей розроблена М. Портером для здійс
нення стратегічного аналізу витрат підприємства порівняно з конку
рентами та їх зниження.

Діяльність підприємства з виготовлення кінцевої продукції (на
дання послуг) може бути розкладеною на окремі елементи — дії, 
функції, операції. При виконанні кожної окремої операції до кінцевої 
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продукції додається певна додаткова цінність, яку буде сприймати і 
оплачувати споживач. Одночасно при виконанні кожної окремої опе
рації у процесі виготовлення продукції (надання послуги) здійсню
ються певні витрати:
 · у целюлознопаперовій промисловості витрати пов’язані з виро

щуванням лісу, його вирубуванням, виготовленням целюлози, 
виробництвом паперу;

 · при виготовленні побутової техніки — з виробництвом частин 
і компонентів, збиранням, оптовою торгівлею, роздрібним про
дажем;

 · у виробництві безалкогольних напоїв — з виготовленням необ
хідних компонентів, наприклад сиропу, закупорюванням пляшок 
і банок, оптовою торгівлею, утилізацією відходів;

 · у комп’ютерному забезпеченні — програмуванням, записуванням 
на носії, маркетингом, поширенням;

 · у готельному бізнесі — реєстрацією і випискою з готелів, утри
манням і прибиранням приміщень, забезпеченням харчування, 
обслуговування клієнтів, проведення зборів і конференцій, розра
хунками.
М. Портер називає перелік дій з виготовлення кінцевої продукції 

ланцюгом цінностей, а кожну дію (операцію, функцію), при виконан
ні якої до кінцевої продукції додається додаткова цінність, — ланкою 
ланцюга цінностей. Ланцюг цінностей є важливим інструментом 
стратегічного аналізу структури витрат та їх рівня в кожному виді ос
новної та допоміжної діяльності підприємства (рис. 19.2).

Ланцюг цінностей 
постачальників

Ланцюг цінностей 
підприємства

Ланцюг цінностей 
каналів збуту

Ланцюг цінностей 
покупців

основна  
діяльність

Матеріально 
технічне забез

печення

Вироб
ництво

Товаро
рух

Маркетинг 
і продаж

Сервісне 
обслугову

вання

П
ри

бу
то

к

допо-
можна 
діяльність

Технологічний розвиток

Управління персоналом

Загальне управління

Управління інфраструктурою

Рис.	19.2.	ланцюг цінностей підприємства
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до	основних	видів	діяльності	підприємства	належать:
1) матеріально-технічне	забезпечення	— придбання палива, енер

гії, сировини, компонентів, товарів від продавців; приймання, збері
гання, сортування продукції постачальників; контроль, управління 
матеріальнотехнічними запасами;

2) виробництво	— перетворення потоку сировини на кінцевий 
продукт (виготовлення, збирання, пакування, забезпечення функціо
нування обладнання, встановлення, сертифікація якості товару 
тощо);

3) доставка	товару	до	споживачів	— складування кінцевого про
дукту, обробка замовлення, складання розкладу, відвантаження, 
транспортування;

4) продаж	і	маркетинг	— дослідження ринку, маркетингове плану
вання, реклама і просування товарів на ринок, підтримка дилерів і 
дистриб’юторів;

5) сервісне	 обслуговування	— забезпечення допомоги покупцям 
у встановленні, доставці запасних частин, обслуговування і ремонт, 
технічне сприяння, інформування покупців, розгляд скарг.

до	допоміжних	видів	діяльності	підприємства	належать:
1) технологічний	 розвиток	— дослідження, розвиток продукції, 

покращення процесу проектування, удосконалення обладнання, 
розвиток матеріального забезпечення, системи телекомунікацій, ком
п’ютерні розробки, розвиток комп’ютерної системи підтримки;

2) управління	персоналом	— види діяльності, що стосуються найму 
працівників, підготовки, розвитку і соціального забезпечення персо
налу.

3) загальне	 управління	— види діяльності, пов’язані із загальним 
керівництвом, бухгалтерією і фінансами, юридичними питаннями, 
безпекою і охороною конфіденційності, інформаційною системою уп
равління.

4) забезпечення	діяльності	інфраструктури	— енергетичного, ре
монтного, інструментального, складського, транспортного господар
ства підприємства.

для	реальної	оцінки	конкурентоспроможності	підприємства	за	ви-
тратами	менеджерам	необхідно:
 · розробити ланцюг цінностей для підприємства;
 · визначити зв’язки між різними видами діяльності всередині 

ланцюга цінностей підприємства, а також зв’язки з постачальни
ками і споживачами;
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 · виявити ті види діяльності, що є визначальними для задоволення 
потреб споживачів і успіху на ринку;

 · здійснити порівняльну оцінку витрат підприємства і порівняти 
структуру витрат із конкурентами.

19.5. Шляхи зменшення витрат  
 підприємства

Як видно з рис. 19.2, ланцюг цінностей підприємствавиробни
ка є складовою системи комерційних відносин, яка охоплює лан
цюг цінностей постачальників на початку і ланцюг цінностей дист
риб’юторів та споживачів наприкінці. Для виробника, що реалізує 
стратегію низьких витрат, це означає, що комплекс заходів щодо 
скорочення витрат необхідно здійснювати не тільки у межах власно
го підприємства, а й працювати у цьому напрямі з постачальниками 
і дистриб’юторами. Розглянемо ці заходи.

Витрати підприємства при роботі з постачальниками мож-
на скоротити за допомогою таких дій:
 · забезпечення доступу (або монопольного контролю) до джерел 

дешевих ресурсів;
 · обговорення з постачальниками можливостей зниження цін; спів

праця з постачальниками із цієї проблеми, перетворення їх на ді
лових партнерів;

 · здійснення регресивної (зворотної) інтеграції для посилення 
контролю над постачанням ресурсів і перетворення цієї функції із 
витратної на прибуткову;

 · використання більш дешевих товарівзамінників;
 · вибір оптимальних форм і методів постачання (транзитна, склад

ська форми, обсяги і періодичність поставок тощо);
 · вибір підприємств–постачальників з метою скорочення витрат 

при забезпеченні необхідного рівня кількості, асортименту, якості 
ресурсів;

 · організація контролю якості постачання, контролю над викорис
танням за призначенням, збереженням, економією матеріально
технічних ресурсів підрозділами і службами підприємства;

 · оптимізація обсягів і асортименту запасів матеріальнотехнічних 
ресурсів на складах підприємства, за необхідності та можливості 
перехід на постачання “точно в строк”;

 · удосконалення системи обліку матеріальнотехнічних ресурсів;
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 · не спішити закуповувати найновітніше обладнання і технічні роз
робки. Якщо технологія в галузі розвивається швидко, краще по
чекати, поки не з’явиться обладнання другого і третього поколінь, 
яке завжди значно дешевше й ефективніше від першого;

 · компенсація високих витрат постачання за допомогою їх скоро
чення в інших ланках ланцюга цінностей (наприклад, на підприєм
ствівиробнику чи в дистриб’юторів).
Для зменшення витрат власне на підприємстві можна засто-

совувати такі заходи:
 · скорочення внутрішнього бюджету підприємства;
 · покращення методів праці й організації технологічного процесу 

(підвищення продуктивності праці, коефіцієнта використання ак
тивів, ефективності ключових видів діяльності тощо);

 · вилучення із виробничого процесу і передання іншим підприєм
ствампідрядникам операцій із високими витратами;

 · переміщення високовитратних видів діяльності в ті географічні 
райони, де вони можуть бути виконані дешевше.
Наприклад: 
 – трудомісткі збиральні виробництва розміщуються в районах 

із дешевою робочою силою;
 – матеріальне виробництво доцільно розміщувати біля джерел 

сировини, щоб скоротити транспортні та інші витрати;
 – наукомісткі виробництва необхідно розміщувати там, де є 

кваліфікована робоча сила і не потрібні додаткові витрати на 
навчання;

 – виробництва, що потребують великих територій, розміщують у 
районах із низькою ціною на землю;

 · інвестування коштів у ресурсозберігаючі технології (автомати
зація, робототехніка, гнучкі виробничі системи, комп’ютерний 
контроль);

 · удосконалення етапів технологічного процесу, що мають найвищі 
витрати, якщо інвестиції у нове обладнання вже здійснені;

 · створення дешевих для виробництва моделей продукції;
 · розроблення більш простого й економічного дизайну товару;
 · визначення оптимальних обсягів виробництва (з урахуванням 

попиту на продукцію, сезонних коливань завантаження потуж
ностей, дії ефекту масштабу виробництва тощо);

 · здійснення жорсткого контролю накладних та інших постійних 
витрат;
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 · вивчення, аналіз та імітація товарів, розробок і будьяких дій кон
курентів, що уможливлюють зменшення витрат підприємства;

 · компенсація високих витрат виробництва за допомогою їх зни
ження в інших ланках ланцюга цінностей (наприклад, у поста
чальників чи дистриб’ юторів).
Додатково розглянемо заходи щодо забезпечення ресурсозбері

гання на рівні підприємства, що пропонуються російським автором 
Р. А. Фатхутдіновим (табл. 19.4).

Таблиця	19.4
заходи щодо забезпечення ресурсозберігання  

на рівні підприємства

технічні організаційні Соціально-економічні

 · Застосування технологій, 
що забезпечують мінімаль
ні витрати матеріалів

 · Використання (понов
лення) обладнання, яке 
потребує оптимальних 
витрат матеріалів

 · Покращення якості ви
користовуваних ресурсів 
і створення матеріалів із 
конкретно визначеними 
властивостями

 · Удосконалення технічної 
бази транспортування  
і зберігання ресурсів

 · Удосконалення технічних 
режимів переробки сиро
вини

 · Створення експеримен
тальної бази для моделю
вання витрачання ресурсів

 · Удосконалення 
організації обліку 
одержання і вико
ристання ресурсів

 · Скорочення вироб
ничого циклу

 · Підвищення якості 
ремонту технологіч
ного обладнання

 · Удосконалення 
організації виробни
цтва і праці з метою 
економії ресурсів

 · Організація вторин
ного використання 
ресурсів

 · Розробка і впровад
ження організацій
нотехнічних заходів 
з метою економії 
ресурсів

 · Аналіз дій закону мас
штабу, закону економії 
часу тощо

 · Застосування наукових 
підходів менеджменту 
при управлінні ресур
сами

 · Застосування методів 
функціональновартіс
ного аналізу, прогнозу
вання, економікомате
матичних методів

 · Покращення умов праці 
та відпочинку робітни
ків

 · Застосування заходів 
стимулювання і відпові
дальності за економію

 · Здійснення соціально
психологічних заходів з 
метою економії

Шляхи скорочення витрат підприємства при роботі з посеред-
никами (оптовими і роздрібними торговцями):
 · праця в тісному контакті з учасниками каналів розподілу для 

пошуку взаємовигідних можливостей зменшення витрат;
 · перехід до більш економічної стратегії розподілу продукції, на

приклад, стратегії прогресивної інтеграції, у межах якої підприєм
ство посилює контроль за процесом просування власної продукції;

 · застосування спільної з дистриб’юторами вертикальної реклами;
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 · застосування продажу кінцевим споживачам і маркетингових під
ходів, які скорочують необґрунтовано великі витрати і прибутки 
оптових та роздрібних торговців;

 · протидія необґрунтованому розширенню товарного асортименту;
 · відмова від дорогих супутніх послуг, застосування більш еконо

мічних варіантів організації сервісного обслуговування;
 · перенесення виробничих потужностей ближче до споживачів;
 · компенсація високих витрат розподілу продукції завдяки їх 

скороченню в інших ланках ланцюга цінностей (наприклад, по
стачанні та виробництві).
Дії підприємства щодо зменшення витрат мають кілька слабких 

сторін: 
 · інфляційне зростання витрат, яке зводить нанівець зусилля під

приємства щодо зменшення собівартості продукції;
 · загроза швидкого копіювання конкурентами розробок підприєм

ства щодо зменшення витрат;
 · поява нових технологій, досконаліших товарів;
 · зосередження тільки на скороченні витрат та ігнорування решти 

важливих моментів, над якими необхідно працювати для збіль
шення продажу — підвищення якості продукції, розроблення но
вих її модифікацій, пропозиції сервісних послуг;

 · зміна потреб споживачів, їх чуттєвості до цін і надання переваги 
якості товару та іншим неціновим факторам;

 · запізнення реакції підприємства на ринкові зміни внаслідок зо
середження тільки на проблемах зниження витрат.

19.6. Методи аналізу  
 конкурентоспроможності
для	 проведення	 аналізу	 конкурентних	 переваг	 організації	 засто-

совуються	такі	методи:
 · кабінетні дослідження: робота з фінансовими документами, ста

тистичною та іншою внутрішньофірмовою інформацією;
 · спостереження і опитування споживачів, ділових партнерів і пра

цівників підприємства за спеціальними методиками (діагностичні 
інтерв’ю);

 · “мозковий штурм”, конференції та інші методи колективної ро
боти;

 · експертні оцінки;
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 · бенчмаркінг (порівняльний конкурентний аналіз);
 · метод аналізу профілю об’єкта;
 · SWOTаналіз;
 · методи портфельного аналізу з використанням матриць: “зрос

тання галузі / частка ринку” Бостонської консультаційної групи; 
“товари/ринки” І. Ансоффа; “привабливість галузі / конкурентна 
позиція в ній”, розробленої компанією “Дженерал Електрік” за 
участю консалтингової фірми “Мак Кінсі”;

 · діловий комплексний аналіз (проект PIMS).
Бенчмаркінг (порівняльний комплексний аналіз). Бенчмаркінг	

(англ. bench	— місце, marking	— відмітити) — це:
 · метод порівняльного аналізу для підприємств, які працюють в 

умовах конкурентної боротьби;
 · спосіб вивчення діяльності суб’єктів господарювання, насамперед 

конкурентів, з метою використання їх позитивного досвіду у влас
ній роботі;

 · метод копіювання організацією переваг основних конкурентів за 
всіма напрямами техніки, технології, економіки й управління;

 · постійний систематичний пошук, упровадження найкращої прак
тики, що призводить до поліпшення продуктивності.
У світовій практиці бенчмаркінг використовується для скорочен

ня виробничих витрат, підвищення ефективності виробництва і збу
ту продукції, раціоналізації організаційної структури тощо.

Процес розвитку бенчмаркінгу мав п’ять етапів:
1. Етап	реверсивного	бенчмаркінгу	(1940–1980 рр.):

 · орієнтація на продукт, вивчення технічних переваг продукції 
конкурентів і впровадження відповідних змін у власному вироб
ництві;

 · порівняння характеристик продукту, його функціональних мож
ливостей та рентабельності з аналогічними пропозиціями конку
рентів;

 · конкурентний аналіз особливостей продукту, орієнтованих на 
ринок.
2. Етап	конкурентного	бенчмаркінгу	(1960–1990 рр.):

 · комплексне порівняння параметрів внутрішніх процесів із кон
курентами.
3. Етап	процесного	бенчмаркінгу	(1970–2000 рр.):

 · початок вивчення найкращої практики управління бізнесом в 
інших галузях;
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 · поглиблення вивчення внутрішніх процесів, розширення наукової 
бази бенчмаркінгу.
4. Етап	стратегічного	бенчмаркінгу	(почався з 80х років XX ст.):

 · систематичний процес оцінювання стратегічних альтернатив та 
підвищення результативності бізнесу шляхом запозичення успіш
них стратегій від зовнішніх партнерів;

 · оцінювання перспектив ділового партнерства;
 · орієнтація на довгострокове вдосконалення;
 · внесення фундаментальних змін у бізнеспроцеси (реінжині

ринг).
5. Етап	глобального	бенчмаркінгу	(почався з 90х років XX ст.):

 · вивчення досвіду глобальних компаній;
 · дослідження питань, пов’язаних з міжнародною торгівлею;
 · вивчення можливостей подолання міжнаціональних бар’єрів;
 · зменшення відмінності між бізнеспроцесами в глобальному сере

довищі.
Для аналізу конкурентних переваг застосовуються різні види бенч

маркінгу. За рівнями здійснення вирізняють стратегічний і операцій
ний бенчмаркінг.

Стратегічний	 бенчмаркінг	— процес забезпечення відповідності 
стратегії компанії ключовим факторам успіху в галузі та стратегіям 
поведінки конкурентів.

операційний	бенчмаркінг	спрямований на забезпечення переваги 
над конкурентами (створення конкурентних переваг) у різних функ
ціональних напрямах діяльності фірми — собівартості виробництва, 
ефективності продажу, дослідженні та розробках тощо.

За об’єктами порівняння розрізняють загальний і функціональ
ний бенчмаркінг.

загальний	 бенчмаркінг	— порівняння показників виробництва і 
продажу власної продукції з показниками бізнесу значної кількості 
виробників і продавців аналогічного товару.

Функціональний	бенчмаркінг	— порівняння параметрів виконання 
окремих функцій (операцій, процесів, прийомів роботи) підприєм
ства з аналогічними параметрами найбільш успішних конкурентів, 
що працюють у схожих умовах.

Процес здійснення бенчмаркінгу в організації складається із кіль
кох стадій.
 · планування — створення робочої групи, вибір параметрів (проце

сів) для порівняння з “базовими” фірмамиконкурентами;
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 · дослідження — визначення системи показників, ключових факто
рів успіху, індикаторів результативності, ідентифікація підпри
ємствоб’єктів для порівняння, збирання необхідних даних;

 · спостереження і збирання інформації про підприємства — об’єкти 
порівняння; 

 · аналіз одержаної інформації;
 · розроблення проекту змін до процесу (функції, виду діяльності);
 · технікоекономічне обґрунтування пропонованих змін;
 · упровадження змін у практику організації бізнесу;
 · виконання контролю за здійсненням бізнесу й остаточне оціню

вання якості змін певної функції (процесу, операції, виду діяль
ності).
SWOT-аналіз як метод вивчення конкурентоздатності органі-

зації. Назва цього популярного методу аналізу середовища утвори
лася як абревіатура чотирьох англійських слів:

S — strengths — сильні сторони підприємства, конкурентні пере
ваги, що надають йому додаткові можливості;

W — weaknesses — слабкі сторони підприємства, брак чогось важ
ливого для його нормального розвитку;

О — opportunities — можливості із зовнішнього середовища, пози
тивні тенденції та явища, які сприяють збільшенню продажу і при
бутків;

Т — treats — загрози із зовнішнього середовища. негативні тен
денції та явища, які внаслідок браку відповідної реакції підприємства 
можуть призвести до значного зменшення обсягів продажу і при
бутків; 

SWOTаналіз ще називають стратегічним балансом. Його здійс
нення дає змогу поєднати загрози і можливості із зовнішнього се
редовища із сильними й слабкими сторонами підприємства і на цій 
основі приймати обґрунтованіші рішення щодо формулювання місії, 
стратегічних цілей, вибору стратегії розвитку (рис. 19.3).

Порядок	здійснення	SWOT-аналізу:
1. Визначаються сильні сторони підприємства, складається їх 

список.
Приклади	сильних	внутрішніх	сторін	підприємства:	

 · повна компетентність в ключових питаннях;
 · адекватні фінансові ресурси;
 · високий імідж компанії;
 · визнане лідерство на ринку; 
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 · ефективна функціональна стратегія;
 · економія на масштабах виробництва;
 · уміння уникнути сильного тиску з боку конкурентів;
 · власна технологія;
 · нижчі витрати;
 · кращі рекламні компанії;
 · досвід розроблення нових товарів;
 · ефективний менеджмент;
 · кращі можливості виробництва.

Рис.	19.3.	SWOT-аналіз у процесі вивчення  
конкурентоспроможності організації

Деякі сильні сторони підприємства важливіші, ніж інші.
Сильні сторони компанії можуть бути використані як основа для 

формування стратегії розвитку.
2. Визначаються слабкі сторони підприємства, складається їх 

список.
Приклади	слабких	внутрішніх	сторін	підприємства:

 · немає чіткого стратегічного напряму розвитку;
 · застаріле устаткування;
 · низька прибутковість;
 · дефіцит управлінського таланту і умінь керівників;
 · брак певних здібностей і навичок в ключових галузях діяльності;

Аналіз зовнішнього  
середовища (макрооточення, 

галузевого ринку)

Можливості, загрози

Підприємство

Аналіз внутрішнього 
середовища 

Сильні сторони,
слабкі сторони

SWOTаналіз

Стадія адаптації  
до середовища

Стадія формування 
середовища

Стратегія розвитку 
підприємства
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 · неефективна стратегія розвитку;
 · внутрішні виробничі проблеми;
 · відставання в галузі досліджень і розробок;
 · надто вузький асортимент продукції;
 · недостатній імідж на ринку;
 · нерозвинута збутова мережа;
 · незадовільна організація маркетингової діяльності;
 · нестача ресурсів на фінансування необхідних змін у стратегії;
 · собівартість кожного виробу вища, ніж у конкурентів тощо.

Деякі слабкі сторони можуть виявитися фатальними для підпри
ємства.

Успішна стратегія повинна бути спрямована на усунення слабких 
сторін, які роблять компанію уразливою.

3. Визначаються можливості із зовнішнього середовища для під
приємства, складається їх список.

Потенційні	зовнішні	можливості	для	підприємства:
 · здатність обслужити додаткові групи клієнтів, вийти на нові рин

ки, зайняти нові сегменти ринку;
 · розширення асортименту продукції для задоволення додаткових 

потреб покупців;
 · здатність використовувати технологічні ноухау при випуску про

дукції;
 · вертикальна інтеграція (вперед або назад);
 · зниження торгових бар’єрів на привабливих іноземних ринках;
 · ослаблення позицій фірмконкурентів;
 · можливість швидкого розвитку у зв’язку з різким зростанням по

питу на ринку;
 · поява нових технологій тощо.

4. Визначаються загрози із зовнішнього середовища, складається 
їх список.

Потенційні	зовнішні	загрози	для	підприємства:
 · вихід на ринок іноземних конкурентів з нижчими витратами;
 · зростання продажу товарівзамінників;
 · повільне зростання ринку;
 · несприятлива зміна курсів іноземних валют або торгової політики 

іноземних урядів;
 · дорогі законодавчі вимоги;
 · висока залежність від зниження попиту й етапу життєвого циклу 

розвитку бізнесу;
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 · зростання вимогливості покупців і постачальників;
 · зміна потреб і смаків покупців;
 · несприятливі демографічні зміни тощо.

Можливості та загрози впливають не тільки на становище ком
панії, але й на необхідність стратегічних змін.

5. Визначаються зв’язки між сильними і слабкими сторонами під
приємства, можливостями і загрозами із зовнішнього середовища. 
Розробляється матриця SWOTаналізу (рис 19.4).

Зовнішнє середовище

Можливості
1.
2.
3.
4.
5.

Загрози
1.
2.
3.
4.
5.

Сильні сторони
1.
2.
3.
4.
5.

Поле С і М
(поєднання сильних сторін 

і можливостей)

Поле С і З
(поєднання сильних  

сторін і загроз)

Слабкі сторони
1.
2.
3.
4.
5.

Поле Сл і М
(поєднання слабких сторін 

і можливостей)

Поле Сл і З
(поєднання слабких  

сторін і загроз)

	Рис.	19.4.	Матриця SWOT-аналізу організації

На кожному утвореному полі матриці потрібно розглянути всі 
можливі парні комбінації та виділити ті з них, які можуть бути врахо
вані при розробленні стратегії.

Поле	С	 і	М. Сильні сторони підприємства переважають слабкі, а 
ринок надає більше можливостей, ніж створює загроз. У такій ситу
ації підприємство повинне застосовувати активні дії для зміцнення 
позицій на ринку шляхом розширення своєї частки, диференціації 
продуктів, виведення на ринок товарівновинок. Стійкий фінансо
вий стан дає змогу виділити ресурси на науководослідницькі роботи, 
збільшувати інвестиційний портфель, поглинати конкурентів.
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Поле	 С	 і	 з. Підприємство повинне використовувати свої сильні 
сторони, які переважають, для нейтралізації зовнішніх загроз, а не для 
зростання, тобто переходити до позиційної оборони. Ці підприємства 
можуть вибірково здійснювати “контратаки” — займати окремі рин
кові ніші, але більше зусиль мають спрямовувати на стимулювання 
конкурентів і підготовку до активних дій у майбутньому, коли мож
ливості будуть переважати загрози.

Поле	Сл	і	М. У підприємства переважають слабкі сторони, але є і 
сприятливі ринкові можливості. Потрібно намагатися посилити кон
курентні позиції в тих галузях, де це можливо, з одночасною лікві
дацією (продажем) слабких господарських підрозділів. Доцільно 
концентрувати увагу на зниженні рівня витрат та підвищенні конку
рентоспроможності підприємства. 

Поле	Сл	і	з. Слабкі сторони підприємства переважають, зовнішнє 
середовище має тільки загрози. Підприємства в такій несприятливій 
ситуації вимушені поступово згортати діяльність, перепрофілюва
тися, реінвестувати кошти в інші галузі. В окремих випадках доціль
но об’єднуватися з іншим підприємством.

Метод аналізу профілю об’єкта. Профіль	— перелік характерис
тик об’єкта аналізу (підприємства, компанії) з точки зору спожива
чів. Набір характеристик та їх оцінка можуть бути такими, як пока
зано на рис. 19.5.

Характеристики організації Оцінка характеристик від 0 (min) 
до 100 (max, найкраща), у балах

0 25 50 75 100

 1. Прогресивні технології.
 2. Наявність ресурсів.
 3. Творче вирішення проблем.
 4. Активний маркетинг.
 5. Лідерство на галузевому ринку.
 6. Компетентність персоналу.
 7. Уміння вирішувати складні проблеми.
 8. Репутація і рівень довіри з боку 

споживачів.
 9. Рівень цін.
 10. Рівень спеціалізації.
 11. Рівень диференціації

Рис.	19.5.	Профіль характеристик організації
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На підставі результатів аналізу профілю організації керівництво 
має змогу більш точно визначити сильні та слабкі сторони діяльності, 
конкурентні переваги й ефективно їх використовувати для підви
щення конкурентоспроможності бізнесу.

контрольні питання і завдання

 1. Розкрийте сутність і роль конкурентоспроможності в ефектив
ному розвитку організації.

 2. Назвіть основні складові конкурентоспроможності організації.
 3. Які види конкурентних переваг організації ви знаєте?
 4. Назвіть основні види витрат і розкрийте їх роль у підвищенні 

конкурентоспроможності організації.
 5. У чому полягає зміст концепції ланцюга цінностей М. Портера?
 6. Запропонуйте заходи щодо зменшення витрат діяльності під

приємства.
 7. Здійсніть SWOTаналіз діяльності підприємства (підприєм

ство — на ваш вибір).
 8. Проаналізуйте профіль об’єкта (об’єкт — підприємство на ваш 

вибір).
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